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1. Bevezetés 

 

1.1. Az egészségfejlesztés fogalma és alapelvei 

 

Az egészségfejlesztés mozgalma a 20. század második felében bontakozott ki. 

Kialakulásában számos tényező szerepet játszott, így az idült (krónikus) nem-fertőző 

betegségek által okozott halálozásnak a 2. világháború után megfigyelt jelentős mértékű 

növekedése; azok a tudományos kutatási eredmények, amelyek azt bizonyították, hogy a 

leggyakoribb idült nem-fertőző betegségek és az életmód (elsősorban a dohányzás, a 

táplálkozás és a testmozgás), valamint a tágabb társadalmi közeg (társas kapcsolatok, 

gazdaság, politikai viszonyok) közt oki összefüggés van; valamint azok az adatok, amelyek 

arra utaltak, hogy az orvostudomány és a betegellátás szédületes fejlődése ellenére sem 

képes csökkenteni az idült (krónikus) megbetegedések kialakulását (Bingenheimer és mtsai, 

2003).  

 
1. ábra Az idült nem fertőző (kék), külső okokból bekövetkező (zöld), és fertőző, 

valamint gyermekszületéssel kapcsolatos (halványpiros) betegségek okozta 
betegségteher megoszlása Magyarországon 1990-ben (bal panel) és 2010-ben (jobb 

panel) (IHME, 2013) 

 

Amint az 1. ábrán is látható, ha az összes betegséget három nagy csoportra osztjuk, 

akkor a fekete kerettel körbevett idült nem fertőző betegségek (2. csoport) okozta 

betegségteher aránya a zöld színnel jelzett külső sérülések, balesetek, öngyilkosság miatti 

megbetegedések által okozott betegségteherhez (3. csoport) és a halványpirossal jelölt 1. 

csoportba tartozó betegségek okozta betegségteherhez (fertőző, táplálkozással, valamint 

gyermekszületéssel kapcsolatos betegségek) képest is növekedett 1990-ről 2010-re 

hazánkban (az összes betegséget 100%-nak véve). Ez a tendencia már a 2. világháború 

előtt elkezdődött (Bingenheimer és mtsai, 2003). 
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Fontos adalék volt annak felismerése is, hogy az egészséggel és betegséggel 

kapcsolatos információk puszta átadása – korai nevén az egészségügyi felvilágosítás, 

később egészségnevelés – önmagában általában nem változtatja meg az emberi 

magatartást. Az egészségnevelés tehát nem tud gátat vetni a leggyakoribb, az emberi 

viselkedéssel szorosan összefüggő betegségek kifejlődésének. Ezen fejlemények hatására 

elindult a szakmai közgondolkodás arról, hogyan lehetne a leggyakoribb idült betegségek 

előfordulását csökkenteni. Erre kínált megoldást az egészségfejlesztés, amelynek alapelveit 

1986-ban rögzítették egy, Kanadában tartott nemzetközi konferencián (Kishegyi és Makara, 

2004). Az egészség-fejlesztés eszerint olyan folyamat, amelynek célja az emberi egészség 

megőrzése és javítása olyan átfogó, egymásra épülő és egymást kiegészítő módszerekkel, 

amelyek az emberi viselkedést befolyásoló tényezők (2. ábra) tág körére hatnak, a 

társadalom széles rétegeit bevonva.  

 

2. ábra Az emberi egészségre ható tényezők és azok hierarchiája 

 

Az egészségfejlesztés alapelvei szerint többszörös módon, politikai, jogi, oktatási, 

közösségekre irányuló módszerekkel együttesen kell alakítani az emberek ismereteit, 

készségeit és mindennapi fizikai, épített és társas környezetüket annak érdekében, hogy az 

egészséget szolgáló választások és döntések minél könnyebbek legyenek a népesség 

minden tagja számára.  

 

1.2. Az iskolai egészségfejlesztés fogalma és alapelvei  

 

Az 1986-os első egészségfejlesztési konferencia után számos projekt indult az 

alapelvek gyakorlati megvalósítására. Az oktatási intézmények az elsők közt szerepeltek, 
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mint olyan színterek (helyszínek), ahol egészségfejlesztési projekteket lehet és kell 

megvalósítani, nemcsak a gyerekeket, hanem a tanárokat is bevonva, az iskola egész 

működését átgondolva. Ezek a kezdeti próbálkozások nagyon sokszínűek voltak, de 

akkoriban elsősorban az iskolákban folyó nevelési munka bővítését, az egészséggel 

kapcsolatos ismeretek oktatását célozták. 1990-ben három nemzetközi szervezet (Európai 

Bizottság, Európa Tanács, EVSZ Európai Régiós Irodája) közös konferencián állapodott meg 

arról, hogy együtt elindítják az Egészségfejlesztő Iskolák Európai Hálózatát (European 

Network of Health Promoting Schools). A hálózat 1991-ben kezdett működni, akkor még 

csak 7 ország részvételével (Barnekow és mtsai, 2006). Az iskolai egészségfejlesztést 

koordináló hálózat jelenleg Schools for Health in Europe (SHE vagy Iskolai Egészség 

Európában) néven működik (SHE network).   

Az iskolai egészségfejlesztés európai hálózatának értelmezésében az egészségfejlesztő 

iskola olyan iskola, amely szervezett és szisztematikus tervet valósít meg az iskola minden 

tanulójának és oktató, valamint nem oktató dolgozójának egészsége és jólléte javítására. 

Ennek lényege a teljeskörű iskolai megközelítés (a hazai szóhasználatban a „teljeskörű 

iskolai egészségfejlesztés” elnevezés honosodott meg), melynek öt fő területe van (3. ábra). 

A teljeskörű megközelítés a különféle cselekvési területeken megvalósított beavatkozásokon 

túl azt is jelenti, hogy az iskola az egészséggel kapcsolatos döntéseit az érintettek minél 

szélesebb körű bevonásával, résztvevő-cselekvő módon hozza; az iskola gondot fordít a 

tanárok képzettségének növelésére és attitűdjeinek javítására, tekintettel arra is, hogy a 

tanárok szerepmodellként jelennek meg a tanulók számára. Az iskolai egészségfejlesztés 

lényegi szempontja, hogy az egészség és jóllét javítására irányuló cselekvések minden 

tekintetben kapcsolódjanak az iskola alapfeladataihoz, és azok ne csak a tanulókat, hanem 

az iskola dolgozóit is célozzák. 

3. ábra A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés cselekvési területei 
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I. Egészséget támogató politikai irányelvek: Az iskola a pedagógiai programjában rögzíti 

alapelveit és döntéseit a tanulók és a dolgozók egészségének és jóllétének 

támogatására; például az iskola döntést hoz arról, hogy milyen típusú élelmiszerek 

vásárolhatók meg az iskolában, vagy hogyan kezelik az iskolai erőszakot.  

II. Egészséget támogató környezet: Az iskola olyan fizikai és társas környezetet alakít ki, 

amely segíti az egészséget megőrző egyéni és közösségi magatartást. Például az iskola 

fizikai környezete, beleértve az épületet és a külső tereket, esztétikus és segíti a 

személyi higiéné megőrzését, például a tanulói mosdók (is) megfelelően ellátottak a 

tisztálkodáshoz használatos szerekkel; a környezet segíti az egészséget megőrző 

magatartást, a testmozgást és a szabadidő pihentető eltöltését. Az iskolai társas 

környezet elősegíti a diákok egymás közti, valamint a dolgozókhoz fűződő kapcsolatát, 

az emberi kapcsolatok ápolását; például beszélgetésre alkalmas alkalom és helyszín 

biztosításával. 

III. Egyéni kompetenciák fejlesztése: Az iskola pedagógiai programja és tanterve segíti a 

diákok tudásának, készségeinek és cselekvési kompetenciáinak növelését nemcsak az 

oktatás tantárgyait képező ismeretekben, hanem az egészséggel kapcsolatban is.  

IV. Közösségi cselekvések erősítése: Az iskola biztosítja az erős közösségi kapcsolatok 

kialakulását iskolán belül a diákok, valamint diákok és iskolai dolgozók közt; illetve 

elősegíti a kapcsolatépítést a diákok, iskolai dolgozók, a diákok szülei és azon település 

lakossága közt, ahol az iskola található.  

V. Egészségügyi ellátás áthangolása: Az iskolában közvetlenül elérhetők egészségügyi 

szolgáltatások, illetve az azokat nyújtó szakemberek a diákok számára (pl. védőnő, 

iskolaorvos, pszichológus, gyógytornász) beleértve a megváltozott képességű és 

speciális nevelési igényű tanulókat is (SHE network, a).  

A tanulók egyéni kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatban (ld. III. cselekvési terület) 

kiemelendőek az egészséggel közvetlenül kapcsolatos készségek és cselekvési 

kompetenciák javításának fő témái (4. ábra). 

4. ábra A diákok fejlesztendő egyéni kompetenciái a teljeskörű iskolai 
egészségfejlesztés keretében 
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A. A kompetenciák javításához szükség van az egészséggel kapcsolatos ismeretek 

és az egészség-műveltség javítására a legkülönfélébb témákban (pl. személyi 

higiéné, balesetmegelőzés, életmódbeli tényezők, párkapcsolatok, szexualitás, 

családi élet, stb.). Ez azonban csak az alapja - egyik feltétele - az egészséggel 

kapcsolatos kompetenciák kialakításának.  

B. Az egészségfejlesztő iskola feladata a gyermekek érett személyiséggé válásának 

elősegítése, ezen belül is elsősorban a kognitív teljesítmény és a társas kapcsolatok 

javítása, amelyben a személyközpontú pedagógiai módszerek és a művészetek 

hatékony alkalmazása (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi 

rítusjátékok, kézművesség, stb.) segíti a pedagógusokat. A személyközpontú 

pedagógiai módszerek alkalmazása érdekében folyamatos továbbképzéssel kell 

segíteni a pedagógusokat.  

C. Az egészséges táplálkozás megvalósulását az iskola számos módon tudja segíteni. 

Például, a korszerű táplálkozási alapelvek megismertetésén túl az iskolában nyújtott 

szervezett étkeztetés étlapjának tervezésekor figyelembe veszik a korszerű 

táplálkozási elveket; előnyben részesítik a helyi termelőktől való alapanyag-

beszerzést; az iskola lehetőséget nyújt korszerű ételek (pl. saláták) elkészítésére 

iskolai foglalkozás keretében; az iskolai büfében egészséges élelmiszereket kínálnak.  

D. A mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása minden tanulónak 

(Somhegyi, 2014) egyrészt a fiatalok testmozgás-igényének kiszolgálását, másrészt 

mozgáskultúrájának javítását, harmadrészt a napi szintű testmozgás iránti igény 

kialakítását szolgálja.  

 

1.3. Az iskolai egészségfejlesztő programok hatékonysága 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) által felkért szakértői bizottság kutatási 

adatokra támaszkodva már 1995-ben arra a következtetésre jutott, hogy az iskolai egészség-

programok egyszerre csökkentik a leggyakoribb egészségproblémákat, növelik a tanulás 

eredményességét, javítják az oktatási rendszer hatékonyságát, valamint segítik a nemzetek 

oktatási, társadalmi és gazdasági helyzetét. Az egészség és iskolázottság egyidejű javítása 

érdekében a Bizottság két átfogó cselekvést javasolt az országok számára: 1) az 

iskolázottság javításába való befektetések növelését; 2) a lányok iskolázottságának 

növelését (WHO, 1998). Az EVSZ még abban az évben meghirdette a Globális Iskolai 

Egészségkezdeményezés (Global School Health Initiative) című programját (WHO, 1995), 

amely az iskolák tanulóinak, dolgozóinak, azok családjainak, valamint a tágabb közösség 

tagjainak egészségi állapotát kívánta javítani helyi, országos és világméretű akciók révén.  

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztésről 10 évvel később, 2006-ban készült újabb 

tanulmány a nemzetközi és hazai szakirodalom bizonyítékai alapján. Eszerint az iskolai 



9 
 

egészségfejlesztési programok közül különösen hatékonyak a lelki egészség javítására, az 

erőszak és agresszió csökkentésére irányuló beavatkozások. E programok javítják a kortárs-

kapcsolatokat, az önismeretet és az önbizalmat, valamint az alkalmazkodó készséget, a 

stresszkezelési és probléma megoldási készségeket. A táplálkozás és testmozgás pozitív 

változását a komplex, az iskolai környezetet is változtató programok segítik elsősorban, s az 

életmód befolyásolásával járulnak hozzá a leggyakoribb idült nem fertőző népbetegségek 

(lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi és daganatos betegségek, cukorbetegség) 

megelőzéséhez is. A dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás megelőzésére 

irányuló előadások vagy tematikus programok egyáltalán nem vagy nagyon kevéssé 

hatékonyak. A nemzetközi tapasztalatok alapján azok az átfogó és integrált, az iskolák 

egészét bevonó programok a leghatékonyabbak, amelyek több témakört is érintenek, köztük 

a lelki egészséget, az egészséges táplálkozást, a testmozgást, valamint a pszichoaktív 

szerek használatának csökkentését. E programok hatása annál nagyobb, minél 

intenzívebbek (minél gyakoribbak a foglalkozások), és minél hosszabb időtartamúak. A 

bizonyítékok tehát egyértelműen a teljeskörű iskolai megközelítések alkalmazása mellett 

szólnak (Stewart-Brown, 2006).  

 

 

1.4. Az iskolai egészségfejlesztés hazai megvalósítása 

 

Jelenleg a Schools for Health in Europe (SHE) hálózat tömöríti azon 43 európai ország 

nemzeti koordinátorait, amely országokban egészségfejlesztő iskolák léteznek (SHE 

network, b). (A hazai koordinátor az Egészségügyi Világszervezet magyarországi irodájának 

vezetője.) Magyarország az elsők közt csatlakozott a hálózathoz 1991-ben. Az iskolák 

toborzását és hálózattá szervezését 1992-től az az évben megalakult Egészségesebb 

Iskolákért Hálózat Magyarországi Egyesülete végezte. Az Egyesület az akkori Nemzeti 

Egészségvédelmi Intézet (NEVI) támogatásával 1994 és 2000 közt az Egészségügyi 

Szolgáltatások és Menedzsment Program keretében korszerű szemléletű tananyagot 

fejlesztett ki – akkreditált pedagógus-továbbképzéssel együtt – általános iskolák számára 

(OEFI). A tananyag 1997-ben bevezetésre került az Egészségesebb Iskolákért Hálózat hazai 

tagiskoláiban. A pozitív tapasztalatok eredményeként a 28/2000. OM rendelet országos 

hatókörrel elrendelte az egészséges életre nevelést és egészségvédelmet szolgáló tananyag 

beépítését a kerettantervbe. A 2003. évi LXIX. törvény a közoktatásról 48.§(3) bekezdése 

pedig arról határozott, hogy az iskolákban egészségnevelési és környezeti nevelési 

programot kell létrehozni, amelynek összhangban kell lennie az egészségfejlesztés 

alapelveivel. A Nemzeti Népegészségügyi Program keretében 2003-ban megszületett az 

iskolai egészségfejlesztési normatíva terve, mely a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés 

(TIE) tevékenységeit tartalmazta, és azokhoz (elsősorban a mindennapos testmozgáshoz) 
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finanszírozást is tervezett biztosítani. Az Oktatási Minisztérium 2004-ben útmutató kiadványt 

is kiadott az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési programok elkészítéséhez 

(Oktatási Minisztérium, 2004). A teljeskörű iskolai egészségfejlesztési tevékenységek 

bevezetését és elterjedését 2009-től az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 

finanszírozott Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) forrásain alapuló különféle 

pályázati kiírások segítették elő. A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés terve bekerült a 

2011-től megújuló köznevelési szabályzókba (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről, 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról), és számos egyéb új vagy módosított jogszabály 

is támogatást nyújtott hozzá (Somhegyi, 2012).  

 

1.5. A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés megvalósítását segítő hazai jogszabályok  

 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egésze a nevelést állítja 

középpontba, mégpedig a gyermek testi-lelki egészségének elősegítésével, amit a 

törvény számos paragrafusa bizonyít (pl. a gyermeki jogok és kötelességek együttese, a 

gyermeknek megfelelő bánásmód, a szülők és az iskola együttműködése, az erkölcsi és 

a hazafias nevelés, a családi életre nevelés, az egészségnevelés és környezeti nevelés). 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmazza a mindennapos (heti 

5) testnevelést /27.§.(11)/ minden évfolyam részére, melynek felmenő rendszerű 

megvalósítása 2012. szeptemberben kezdődött meg az 1., 5. és 9. évfolyamon, és a 

2015. szeptemberben kezdődő tanévben válik teljessé /97.§.(6)/. 

3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 128-131. paragrafusa a 

köznevelési intézmények teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatairól szól. 

4. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 

(IV.30) EMMI rendelet megjelenése és hatályba lépése nagyban segíti az egészséges 

táplálkozás korszerű elvárásainak teljesülését, miközben a helyi termékek felhasználását 

is segíti. 

5. A nemdohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló, 1999. évi XLII. törvény 2011-ben történt szigorítása jelentősen 

támogatja az iskolai egészségfejlesztés megvalósulását.  

6. Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia tartalmazza 

a stratégiai célok eléréséhez szükséges öt fő népegészségügyi prioritást, melyek 

megvalósításában a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés nélkülözhetetlen. 

 



11 
 

1.6. Az iskolázottság összefüggése a demokráciával és a gazdasági fejlődéssel  

 

Röviden érdemes megvizsgálni az iskolázottság és az egészség, valamint a gazdaság 

és a demokratikus működés összefüggéseit, alátámasztva az EVSZ bizottságának állításait.  

 

A magasabb iskolázottságú népességcsoportoknak lényegesen jobb az egészségi 

állapota, mint az alacsonyabb iskolázottságúaknak. Ezt tudományos kutatások több évtizede 

zajló, számos vizsgálata bizonyította, s manapság ez már annyira egyértelmű, hogy az 

iskolázottság mint az egészségi állapot egyik meghatározó tényezője tankönyvekben 

szereplő alapvetés (Ádány, 2011). A magasabb szintű iskolázottság pozitív hatása az 

egészségi állapotra és a várható élettartamra hazánkban is bizonyított, amint azt az 5. ábra 

mutatja. A Központi Statisztikai Hivatal két munkatársa által végzett elemzés szerint az 

alapfokú végzettséggel nem rendelkező (vagyis kevesebb mint 8 osztályt végzett), és a 

felsőfokú végzettségű magyar férfiak között már az 1980-as évek második felében is több 

mint 5 év különbség volt a legmagasabban képzettek javára. Ez a 2000-es évek elejére 16 

(!) évre nőtt, vagyis ennyivel több megélt életévre számíthatott egy főiskolát, egyetemet 

végzett 30 éves magyar férfi elemi végzettséggel nem rendelkező, azonos korú társához 

képest az ezredfordulón. 

5. ábra A 30 éves férfiak körében várható további élettartam iskolai végzettség szerint 
Magyarországon, 1986-2004 (Kovács és Hablicsek, 2006) 

 

 

Az iskolázottság és a gazdasági fejlődés közti összefüggést meglepő módon kevesebb 

tudományos kutatási bizonyíték támasztja alá. Ennek oka éppen mostanában 

körvonalazódik. Az iskolázottsági szintnél (végzettség vagy befejezett osztályok száma) 

ugyanis nagyobb jelentősége van az iskolában elsajátított kompetenciáknak, amelyet a 
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nemzetközi vizsgálatok a szövegértés különféle mutatóival mérnek (OECD, 2006; Hanushek 

és mtsai, 2008; Cisco System).  

6. ábra Az olvasási készségek használata a munkában (vízszintes tengely) és az egy 
munkaóra alatt előállított GDP (USA dollárban, függőleges tengely) (OECD, 2013) 

 

 

Amint a 6. ábrán látható, minél magasabb szintű olvasási készségek szükségesek a 

munkavégzéshez (vagyis minél összetettebb és igényesebb feladatokat kell a munkahelyen 

elvégezni), annál magasabb az egy munkaóra alatt előállított bruttó hazai termék összege. 

Az ábrán a ferde vonal a pontokkal jelölt országokra legjobban illeszkedő regressziós 

egyenest mutatja.   

A legfejlettebb országokat tömörítő nemzetközi gazdasági szervezet (OECD) 

rendszeresen végeztet szövegértési vizsgálatokat tagállamai felnőtt populációiban, amely 

több dimenzióra (prózai szöveg-értés, dokumentumszöveg-értés, számolási készség, 

problémamegoldó készség) terjed ki. Magyarország 1998-ban és 2008-ban vett részt ilyen 

vizsgálatban (1998: International Adult Literacy Survey, 2006-2008: Adult Literacy and Life 

Skills Survey). A 2006-2008 közt végzett vizsgálat eredményei szerint a hazai felnőtt 

lakosság fele (!) sem dokumentumszöveg-, sem prózai szöveg-értés, sem számolási 

készségek tekintetében nem éri el azt a szintet, amely egy modern társadalomban való 

boldoguláshoz szükséges (OECD, 2011). Ezen indikátorok tekintetében hazánk a vizsgált 

országok közt az utolsó előtti helyen állt. Az érettségivel nem rendelkező hazai 25-34 évesek 

30%-a munkanélküli, szemben az OECD országok 21%-os átlagával, a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező hasonló korúaknak viszont mindössze 5%-a nem talál munkát, 

szemben az OECD 7,7%-os átlagával (OECD Education GPS).  

A legújabb közgazdasági vizsgálatok ahhoz is adalékot szolgáltatnak, hogy a közoktatás 

jelentős mértékben meghatározza az országok politikai intézményeinek minőségét. A 
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fordított összefüggés (tehát hogy a demokratikus politikai intézményrendszer lenne a 

determinánsa a közoktatásnak) nem bizonyítható (Murtin és Wacziarg, 2014). 

 

1.7. A probléma bemutatása, melynek megelőzésére a program alkalmas  

 

A serdülőkor a személyiségfejlődés szempontjából kitüntetett időszak. A serdülő számára 

az önállóság igénye hangsúlyossá válik, igyekszik a családtól való függetlenedni, előtérbe 

kerülnek a kortárskapcsolatok (barátságok, szerelmek). Középpontba kerül az identitás 

kialakítása, megfelelő önbizalom, önértékelés kialakítása, társas készségek gyakorlása, 

valamint a nemi érés. A serdülőkre jellemző, hogy vágynak új dolgok kipróbálására, és az 

idegrendszerük – és ezzel együtt személyiségük – éretlensége következtében gyakran 

hoznak megfontolatlan döntéseket (Chambers és mtsai, 2003). A személyiségfejlődésnek 

ebben a szakaszában megjelennek olyan egészségkockázati magatartások, mint a 

dohányzás, alkohol és drogfogyasztás, szexuális aktivitás (Wiefferink és mtsai, 2006).  

A serdülők által leggyakrabban használt legális pszichoaktív szer az alkohol, míg a 

legnagyobb prevalenciájú illegális szer a marihuána (kannabisz).  

 

7. ábra Kannabisz fogyasztás élettartam-prevalenciája és alkoholfogyasztás elmúlt 30 
napi prevalenciája az ESPAD-ban résztvevő országokban és hazánkban 1995-2011 

közt 

 

 

Az „Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól” 

(European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) 1995 óra 

négyévenként vizsgálja 36 európai ország, köztük hazánk fiataljainak alkohol- és 

drogfogyasztási szokásait. A legutóbbi, 2011-es adatfelvétel eredményei szerint az 

alkoholfogyasztás gyakorisága többszörösen meghaladja a leggyakrabban használt illegális 
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szer (cannabis) fogyasztását, amint azt a 7. ábra is mutatja (ESPAD Keyresult Generator). A 

pszichoaktív drogok tekintetében különbséget kell tenni a legális és illegális szerek közt; 

ezen túlmenően az alkohol és az egyéb pszichoaktív drogok hatásuk, alkalmazásuk módja 

és fogyasztásuk körülményei, valamint az irántuk való kereslet tekintetében is jelentős 

különbséget mutatnak. A legnagyobb volumenű és legjobban finanszírozott orvosbiológiai 

kutatásokat végző USA-beli Nemzeti Egészség Intézetek (National Institutes of Health) két 

külön szervezeti egysége végez kutatásokat az alkohol (National Insitute on Alcohol Abuse 

and Alcoholism) és az egyéb drogok (National Institute on Drug Abuse) okozta 

egészséghatások vonatkozásában. Mindezeket figyelembe véve az alábbiakban az 

alkoholfogyasztás megelőzését definiáljuk prioritásnak.  

Vizsgálatok igazolják, hogy azok a serdülők, akik korán kezdenek alkoholt fogyasztani, 

gyakrabban válnak problémás alkoholfogyasztókká a serdülőkor végére és felnőttkorra. Egy 

hosszú utánkövetéses vizsgálat eredménye szerint (Pitkänen és mtsai, 2005) azok a 

serdülők, akik 14 éves kor előtt kezdtek alkoholt fogyasztani, felnőttkorban több alkoholt 

fogyasztottak és gyakoribbak voltak náluk az alkoholproblémák azokhoz képest, akik 18 év 

után kezdtek el alkoholt fogyasztani, sőt még azokhoz képest is, akik 16-17- éves korukban.  

Az alkoholfogyasztás kedvezőtlen következményei serdülőkorúak esetén súlyosabb 

formában jelentkeznek. Az agy egyes területei folyamatosan fejlődik még kora felnőttkorban 

is. Ilyen a homloklebeny elülső része, ami fontos szabályozó funkcióval bír nemcsak a 

gondolkodás, hanem az érzelmek és a társas viselkedés területén is. Ezért a korai 

alkoholfogyasztás igen kedvezőtlenül érinti ennek a területnek az érési folyamatait, sőt, 

szerkezeti elváltozásokat okoz, azaz kisebb méretű lesz ez a terület az alkoholt nem 

fogyasztó serdülőkéhez képest. A másik agyi terület, ami érzékeny a serdülőkori 

alkoholfogyasztásra (a hippokampusz), leginkább a memória és a tanulás működéséért 

felelős. Erről a területről szintén kimutatták, hogy kisebb méretű az alkoholt fogyasztó 

serdülőkben az alkoholt nem fogyasztó serdülőkéhez képest (Welch és mtsai, 2013). Ezen 

agyi területek funkciójából következően az alkoholt fogyasztó serdülőknél tehát a 

gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés szabályozása, valamint a tanulási folyamatok 

könnyen sérülnek (Hanson és mtsai, 2011), ami számos problémát idézhet elő az iskolai 

teljesítmény és a társas kapcsolatok terén.  

Az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” nemzetközi kutatás az Egészségügyi 

Világszervezet együttműködésével valósul meg négyévente (Health Behaviour in School-

aged Children – a WHO collaborative Cross-National Study, HBSC). A 2010. évi HBSC 

felmérés (Health Behaviour in School-aged Children; Iskoláskorú gyermekek 

egészségmagatartása kutatás) eredményei szerint a fiatalok körében az alkohol kipróbálása 

az 5. évfolyamra meghaladja a 30%-ot, és a magasabb évfolyamokon rendre, szignifikánsan 

magasabb (8. ábra). A 11. osztályosok 90%-a nemtől függetlenül fogyasztott már alkoholt. 
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8. ábra Alkoholfogyasztás tizenévesek körében a 2010. évi HBSC felmérés adatai 
alapján 

 
 

 

Ha az alkoholos italok fogyasztásának gyakoriságát vizsgáljuk a különböző 

évfolyamokban, akkor az válik szembetűnővé, hogy ez a 7. osztályról a 9. osztályra 

jelentősen megnő, és a 11. osztályosok körében további jelentős növekedést mutat (1. 

táblázat). A heti rendszerességű alkoholfogyasztás aránya a 9. évfolyamon többszöröse a 7. 

évfolyamosok körében tapasztaltnak. Ez az ugrásszerű változás feltétlenül figyelmet 

érdemel.  

 

1. táblázat: Alkoholfogyasztás gyakorisága az alkohol típusa szerint a 2010. évi HBSC 
felmérés adatai alapján 

 

 

A részegséghez vezető, többszöri alkoholfogyasztások előfordulásának aránya 

jelentősen magasabb a felsőbb osztályokban tanuló diákok körében (9. ábra). A 7. és 9. 

osztály között ebben az esetben is meredek emelkedés tapasztalható. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a kipróbálás leggyakoribb életkora nemtől 

függetlenül a 14. év, azonban nem elhanyagolható azok aránya sem, akik ezt már 11 éves 

vagy fiatalabb korban megteszik. Az első részegség leggyakoribb életkora a 9. évfolyamos 

fiúk körében szintén a 14. életév, a lányoknál a 14-15 év.  
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9. ábra Lerészegedés gyakorisága a 2010. évi HBSC felmérés adatai alapján 

 

 

A speciálisan az alkohol- és egyéb kábítószer-fogyasztás mintázatát 15-16 éves 

iskolások körében vizsgáló európai iskolai projekt (ESPAD; A European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs) 2011. évi felmérésének eredménye szerint a 2007. 

évhez képest négy országban (Ciprus, Görögország, Magyarország és Szerbia) emelkedett 

jelentősen az alkalomszerű, nagymennyiségű alkoholfogyasztás aránya. A legnagyobb, kb. 

10%-os növekedést Cipruson és Magyarországon mérték. 

 

A nagyivás (nagy mennyiségű alkohol egy alkalommal történő elfogyasztása) és a 

lerészegedés számos közvetlen káros következménnyel járhat, különösen serdülőkorúak 

esetében. A balesetek és sérülések, melyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek (Sindelar 

és mtsai, 2004), illetve a nem tervezett és védekezés nélküli szexuális aktusok (Scott-

Sheldon és mtsai, 2010) jelentős része összefüggésbe hozható az alkoholfogyasztással. A 

fiatalkori rendszeres alkoholfogyasztás, a nagyivás, a gyakori lerészegedés együtt jár más 

rizikómagatartásokkal (Pickett és mtsai, 2002), valamint megnöveli a felnőttkori 

alkoholproblémák kialakulásának esélyét is. Az alkoholfogyasztás következtében kialakult 

problémák között a diákok az ESPAD 2011 vizsgálatban leginkább a „rossz iskolai vagy 

munkahelyi teljesítményt” (13%), illetve „a barátokkal vagy szülőkkel kapcsolatos súlyos 

problémát” (12%) nevezték meg. 

A serdülőkorukban alkoholt fogyasztó felnőttek körében magasabb nemcsak az 

alkoholfüggők aránya, hanem az autóbaleset és az öngyilkosság miatti elhalálozás, valamint 

a munkaképesség-csökkenés (rokkant nyugdíjazás) aránya is (Marshall, 2014). 

 

Mindezek arra hívják fel a figyelmet, hogy az alkoholproblémák prevencióját már 

iskoláskorban szükséges elkezdeni, leginkább az előtt, mielőtt a probléma kialakulna. A 

szakirodalomban mára már igen sok gyúlt össze arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők 

hajlamosítanak a serdülőkori alkoholfogyasztásra (ezek az ún. „rizikó- vagy kockázati 

tényezők”), és melyek csökkentik ennek a kialakulását („protektív” vagy védő tényezők). A 

szerhasználattal kapcsolatban ezek a következők (Pikó, 2003; Marshall, 2014):  
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Kockázati tényezők: 

- iskolai kudarcok  

- családi konfliktusok  

- a szülőkkel való rossz viszony vagy a szülők közötti rossz viszony  

- a bizalom hiánya a családban  

- családon belüli bántalmazás  

- családi struktúra felbomlása  

- szülők hiányos műveltsége, illetve iskolai végzettsége  

- valamint a társadalmi kirekesztettség  

- deviáns kortárscsoportok szerepe: olyan barát, aki alkoholt fogyaszt 

- biológiai sérülékenység  

- alkoholhoz való hozzáférés 

- alkoholizáló családtag 

- a szülők lelki zavarai  

- A fiatalkori depresszió és a szorongás, valamint a hiperaktív, figyelemhiányos 

szindrómák gyakran együtt járnak az alkohol- és drogfogyasztással és a 

dohányzással.  

Védő (protektív) tényezők a következők:  

- a gyermek egészséges mértékű önbizalma 

- hatékony megküzdési készségek a nehézségekkel 

- nemet mondás képessége az alkoholfogyasztásra ösztönző társas befolyásolásra 

-  társas készségek fejlettsége  

- a társas támogatás megléte 

- megfelelő iskolai beilleszkedés 

- jó iskolai teljesítmény 

- harmonikus és támogató családi légkör 

- egészségtudatosság 

- a szülők megfelelő egészségmagatartása és  

- a kidolgozott jövőkép 

- vallásosság 

 

Kutatások sora igazolja, hogy az iskolai színtér hatékony prevenciós terep lehet az 

alkoholfogyasztás csökkentését szolgáló programok számára (Faggiano és mtsai, 2005; 

2010; Strøm és mtsai, 2014). Ennek okai: 

- a gyermekek és serdülők hosszú éveket töltenek az iskolában, tehát évekig elérhetők 

- azonos életkorú gyermekek nagy csoportjai érhetők el 

- a személyiségfejlődés fontos színtere az iskola, egyrészt a pedagógus kiemelt szerepe 

(példakép), másrészt a kortárscsoport jelentősége miatt 
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- rejtett tanterv: a nyíltan megfogalmazott oktatási-nevelési terv mellett széles a terepe az 

értékek, viselkedési normák és viselkedéses megnyilvánulások folyamatos, spontán, 

nem tantárgyszerű tanulásának 

- a szülőkkel való kapcsolattartás lehetséges 

- mivel az infrastruktúra és a szakemberek adottak, ezért aránylag költséghatékony az 

iskolai prevenciós programok megvalósítása 

  

Az alkoholprevenciós - és más egészségkockázati magatartást megelőző – programok 

ideális esetben részét képezik a teljeskörű iskolai egészségfejlesztésnek. Hazánkban a 

teljeskörű iskolai egészségfejlesztés terve a Nemzeti Népegészségügyi Program alapján, a 

Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság döntései nyomán született 2003-ban, az illetékes 

minisztériumok együttműködésében és széleskörű szakmai összefogással (Somhegyi, 

2012). 

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy alapfeladat rendszeres végzését 

jelenti - minden tanulóval, a teljes tantestület, a szülők és az iskola környezetének 

bevonásával, szakmai ellenőrzés és segítés mellett: 

- egészséges táplálkozás megvalósítása  

- mindennapos testnevelés megvalósítása minden tanulónak  

- a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok, kézművesség, stb.) 

- számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészség-ismeretek 

hatékony, azaz készséggé válást eredményező oktatása 

 

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés az alábbi területeken jelentkező hatások révén 

eredményezi a hatékonyság növekedését: 

- tanulási eredményesség javítása 

- iskolai lemorzsolódás csökkenése 

- társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése 

- dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése 

- bűnmegelőzés  

- társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal  

- önismeret és önbizalom javulása 

- alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása 

- érett, autonóm személyiség kialakulása 
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- a krónikus, nem fertőző népbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, 

mozgásszervi és daganatos betegségek, cukorbetegség) elsődleges megelőzése 

- a társadalmi tőke növelése 

 

1.8.  A jelen program módszertani háttere  

 

Az iskolai alkohol- és drogprevenciós programok hatékonyságára ma már egyre több az 

adat (pl. Faggiano és mtsai, 2005; 2010; Strøm és mtsai, 2014). Ezek a programok 

leginkább az általános megelőzés módszerét alkalmazzák, azaz nem szűkítik le a 

beavatkozások körét a magas kockázatoknak kitett diákok körére, hanem igyekeznek az 

adott iskolában minden adott életkorú diák számára elérhetővé tenni a programot. Ez 

különösen fontos az alkohol- és drogmegelőzés területén, mivel, ha egy iskolában 

kiválogatjuk a magas rizikójú gyermekeket, akkor megbélyegezve érezhetik magukat. 

Másrészről az alkohol- és drogmegelőző programok nagy hangsúlyt fektetnek az elsődleges 

prevencióra, amikor azt megelőzően avatkozunk be, hogy a problémaviselkedés kialakulna 

(mielőtt a diákok elkezdenének alkoholt vagy drogot fogyasztani). Ez a szempont tehát 

annak a kérdésnek a megválaszolásához nyújt segítséget, hogy MIKOR (mely életkorban) 

kell a diákokat ilyen prevenciós programokba bevonni. Ezek a programok általában 12-14 

éves diákokat szólítanak meg.  

 

További módszertani kérdés, hogy a beavatkozásnak mire kell irányulnia, azaz MIT kell 

fejleszteni a diák körében.  

Bizonyított, hogy önmagában az információnyújtás - a diákok ismeretkörének fejlesztése 

- nem hatékony (ld. az 1.3 fejezetet, illetve a Koós és munkatársai által készített „A 

szerfogyasztás megelőzésére irányuló iskolai egészségfejlesztési programok szakmai 

útmutatója” című, az Egészségügyi Minőségfejlesztés és Kórháztechnikai Intézet által 

megrendelt munkaanyagot, 2010).  

A készségfejlesztésre irányuló programok hatékonyak lehetnek. Bizonyítottan 

hatékonyak azok az alkohol- és drogmegelőző beavatkozások, amelyek a társas 

befolyásolásoknak való ellenállás készségét, illetve az általános életvezetési készségeket 

fejlesztik (Faggiano és mtsai, 2010). Az életvezetési készségek közé tartoznak egyrészt 

olyan személyes készségek, mint a problémamegoldás, döntéshozatal, feszültség- és 

agressziókezelés, másrészt olyan társas készségek, mint az önérvényesítés, hatékony 

kommunikáció, kapcsolatok kialakításához és fenntartásához szükséges készségek. A 

prevenciós programok hatékony elemei tehát az életvezetési készségek elméletére épülnek, 

másrészt a társas befolyásolás kezelésének képességeinek fejlesztésére. Utóbbihoz a 

visszautasítási technikák és a nemet mondási képességek kialakítása, fejlesztése tartozik. 

Ezek a programok összességében javítják az önbecsülést (érzelmi nevelés), értékeket 
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közvetítenek (a szerhasználattal kapcsolatos téves felfogásának javítása) és javítják a társas 

készségeket (Faggiano és mtsai, 2005).  

 

Az alkoholmegelőző programok módszertanának további fontos kérdése a HOGYAN? 

Mára már bizonyított, hogy az interaktív módszerekkel dolgozó programok (pl. beszélgetések 

a többiekkel, kommunikációs gyakorlatok, ahol véleményeket cserélhetnek a diákok és 

visszajelzéseket is kapnak) hatásosabbak az alkoholhasználat csökkentésében vagy a 

kezdetének késleltetésében, mint a nem interaktív programok (pl. előadások) (Roona és 

mtsai, 2003; Porath-Waller, 2010). A szerhasználat csökkentésére irányuló iskolai 

prevenciós programok hatékonyak kisebbségi diákok körében is, különösen akkor, ha a 

program figyelembe veszi a rájuk jellemző kulturális sajátosságokat (Jones és mtsai, 2007). 

 

Mindezek alapján célszerű olyan programot tervezni alkoholprevenciós célzattal, amely 

az életkori szempontból veszélyeztetett 12-14 éves korú fiatalok társas kapcsolati készségeit 

fejleszti, önértékelését növeli és a feszültségkezelési módszereit javítja. Ilyen bizonyítottan 

hatékony iskolai alkohol- és drogmegelőző programok például az „Unplugged” program és a 

„Life Skills Training Program”.  

Az „Unplugged” program egy 12-14 éveseknek szóló általános drogprevenciós program, 

amit az Európai Bizottság által vezetett EU-Dap projekt (European Drug Use Prevention) 

valósított meg az EU hét országában (Ausztria, Belgium, Németország, Görögország, 

Olaszország, Spanyolország és Svédország), illetve értékelte a hatékonyságát. A program 

célja a szerhasználat (cigaretta, alkohol, marihuána és egyéb pszichoaktív szerek) életkor-

specifikus prevalenciájának csökkentése. A program az átfogó társas befolyásolás 

modelljére épül. Tartalmaz életvezetési készségfejlesztést, illetve a szerhasználattal 

kapcsolatos normatív hiedelmek korrekcióját. Tanárok vezetésével valósul meg, akik a 

speciális tréningben részesülnek a program alkalmazásához. A program angol nyelvű írásos 

anyagai elérhetők a www.eudap.net internetes oldalon.  

A „Life Skills Training Program” egy Amerikában kidolgozott alkohol, dohányzás és 

drogprevenciós program középiskolások számára. Célja az említett szerekkel kapcsolatos 

tudás megszerzése, a szerfogyasztással kapcsolatos megfelelő viszonyulás kialakítása, a 

szerhasználatra sarkalló társas befolyásolásnak való készségek tanítása és általában a 

társas készségek fejlesztése (Botvin és Kantor, 2000).  

 

A jelen program általános prevenciós beavatkozást tartalmaz. Az ilyen megelőző 

stratégiák a populáció egészét (országosan, helyi közösségekben, iskolában) célozzák meg 

annak érdekében, hogy a probléma-viselkedés (jelen esetben az alkoholfogyasztás) 

megjelenését késleltetni tudjuk vagy meg tudjuk akadályozni. A prevenciós beavatkozások 

előzetes szűrés nélkül történik, így kívánják ellátni a személyek széles körét olyan 

http://www.eudap.net/
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ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek lehetővé teszik számukra a 

problémák jelentkezésének kivédését.  

 

A jelen program a 12-14 éves diákokat célozza meg. Alkalmazható bármely iskolában, 

mint általános prevenció, de különösen ajánlott azokban, ahol a tanulók között nagyobb 

arányban fordulnak elő a későbbi problémás alkoholfogyasztásra több szempontból is 

veszélyeztetett diákok (mint célzott prevenció, ld. Nemzeti Drog Fókuszpont). A 

rizikótényezők közül (Pikó, 2003; NICE Guidelines) némelyeket az iskolai környezetben 

aránylag könnyű észlelni. Ilyenek például a gyermekek alábbi jellemzői: 

- gyenge tanulmányi eredmény 

- gyakori hiányzás 

- magatartásbeli zavarok (beilleszkedési nehézségek, magányosság, bűnelkövetés) 

- mentális zavarok (pl. depresszió és a szorongás, túlmozgásos, figyelemhiányos 

szindrómák) 

- szociális problémák 

- állami gondoskodásban részesülők 

- kisebbségi etnikai csoport tagjai 

- barátkozás alkohol- és drogfogyasztó diákokkal vagy felnőttekkel 

Észlelheti az iskola a következő családi rizikótényezőket is: 

- szülők vagy testvérek szerhasználata 

- szülők hiányos műveltsége, alacsony iskolai végzettsége 

- szülők lelki zavarai 

- rossz viszony a szülőkkel, családi konfliktusok 

- családon belüli bántalmazás 
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2. Útmutatás, javaslat  

2.1 Helyi tervezés és adaptáció  
 

Mivel a program életkor szerint határozza meg a célcsoportot (12-14 évesek), ezért 

bármely iskolában alkalmazható, ahová ilyen korú fiatalok járnak.  

A tantestület feladata kiválasztani azt az osztályt, ahol a legérdemesebb a programot 

megvalósítani az adott iskolán belül. Mivel a program csoportfoglalkozásokat tartalmaz 

csoportonként 10-15 diákkal, ezért a kiválasztott osztályt az osztályfőnök és a 

csoportfoglalkozásokat vezető pszichológus beosztja a csoportokba. Helyi adottságoktól 

függően (osztályok létszáma) 2 vagy 3 csoport képezhető osztályonként.  

Ideális esetben egy adott iskola minden olyan osztályában érdemes megvalósítani a 

programot, ahová 12-14 éves diákok járnak. Ez akkor reális cél, ha az iskolának 

rendelkezésre áll a megfelelő humán erőforrás, illetve anyagi háttér ennek 

megvalósításához. 

Ha kisebbségi etnikumú diákok nagy arányban vannak az osztályban, akkor a 

csoportvezetőknek érzékenynek kell lenniük az ő kultúrkörükben gyakoribb problémákra, és 

a feladatok, szerepjátékok tervezésénél és megvalósításánál a számukra fontos 

problémákkal való foglalkozásra külön hangsúlyt kell fektetni. 

Ha az adott iskolai osztály légköre alapvetően jó, akkor könnyebben meg lehet valósítani 

a programban eltervezett feladatokat. Ha viszont jelentős csoportfeszültségek vannak az 

osztályban, akkor ez első foglalkozások alkalmával - és szükség esetén a későbbiekben is – 

több csoport-összetartozást erősítő játékot kell beilleszteni.   

A csoportfoglalkozásokat pszichológus vezeti. Ha van az iskolában pszichológus, akkor ő 

(ha van legalább 2 éves szakmai gyakorlata), ha nincs, akkor pedig külső szakemberként 

kell szerződtetni pszichológust (illetve akkor is, ha az iskola alkalmazásában lévő 

pszichológusnak nincs legalább 2 éves gyakorlata.) 

Az adott iskola pedagógusaitól függ az, hogy lesz-e olyan pedagógus, aki vállalkozik a 

kettős csoportvezetésre a pszichológussal együttműködve. Ez függ az adott iskolában 

dolgozó tanárok leterheltségétől, de a személyiségétől, attitűdjétől is. Érdemes törekedni a 

kettős vezetés megvalósítására, mivel az mintát nyújthat a diákoknak az együttműködésre.  

 

2.2  A helyi szükségletfelmérés módjai és eszközei 

 

A program megtervezéséhez első lépésben javasolt az iskola vezetői és tanárai részéről 

az előzőekben felsorolt kockázati tényezők felmérése a tanulók körében. Ezt érdemes 

fókuszcsoport technikával felmérni. A fókuszcsoport célja, hogy az iskolaigazgató és a 

tantestület feltérképezze azt, hogy melyik osztályban szükséges leginkább megvalósítani a 

programot. A fókuszcsoporton 6-10 pedagógus vesz részt, illetve, ha van az iskolában 

iskolapszichológus, akkor ő is. A pedagógusok közül elsősorban a 12-14 éves diákokból álló 
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osztályok osztályfőnökei vegyenek részt, de hasznos bármely, őket tanító pedagógus 

jelenléte is.   

A fókuszcsoport időtartama: 1-3 óra. A fókuszcsoportot a program megvalósításában 

résztvevő pszichológus, illetve az igazgató (vagy az általa kijelölt személy) vezetik. A 

fókuszcsoport során a 6-10 főből álló csoport egy közös interjú keretében, a vezető által 

irányított témák mentén, félig-strukturált beszélgetést folytat a csoporttal. Ennek során 

feltérképezik az iskola 12-14 éves diákjai körében az alkoholfogyasztás kockázati és védő 

tényezőit. 

 Kockázati tényezők a diákok esetében:  

- gyenge tanulmányi eredmény 

- gyakori hiányzás 

- magatartásbeli zavarok (beilleszkedési nehézségek, magányosság, bűnelkövetés) 

- mentális zavarok (pl. depresszió és a szorongás, túlmozgásos, figyelemhiányos 

szindrómák) 

- szociális problémák 

- állami gondoskodásban részesülők 

- kisebbségi etnikai csoport tagjai 

Észlelheti az iskola a következő családi rizikótényezőket is: 

- szülők vagy testvérek szerhasználata 

- szülők hiányos műveltsége, alacsony iskolai végzettsége 

- szülők lelki zavarai 

- rossz viszony a szülőkkel 

- családon belüli bántalmazás 

A kockázati tényezők mellett hasznos a védő tényezők számbevétele is a diákok körében. 

Ilyen védő (protektív) tényezők a következők a diák esetében:  

- egészséges mértékű önbizalom 

- hatékony megküzdési készségek a nehézségekkel 

- nemet mondás képessége az alkoholfogyasztásra ösztönző társas befolyásolásra 

-  társas készségek fejlettsége,  

- a társas támogatás megléte 

- megfelelő iskolai beilleszkedés 

- jó iskolai teljesítmény  

- kidolgozott jövőkép  

- egészségtudatosság 

Észlelheti az iskola a következő családi védő tényezőket is: 

- harmonikus és támogató családi légkör 

- a szülők megfelelő egészségmagatartása   
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2.3  A helyi esélyegyenlőségi szempontok mérlegelése  
 

A program bármely iskolában alkalmazható a tanórák keretében. A fentiekben írottak 

szerint különösen ajánlott a program megvalósítása azokban az iskolákban, ahol a tanulók 

között nagyobb arányban fordulnak elő a problémás alkoholfogyasztás szempontjából 

veszélyeztetett (gyengén tanuló, gyakran hiányzó, magatartászavarokkal küzdő, kisebbségi, 

bántalmazott, stb. – a kockázati jellemzők teljes listáját ld. fent) diákok. Egyetlen diák sem 

maradhat ki a programból azon osztály diákjai közül, amely számára az iskola el kívánja 

indítani a programot.  

 

2.4  A helyi szervezeti környezet felmérése, áttekintése  

 

A program megvalósításának alapfeltétele az iskola vezetésének és tantestületének 

elkötelezettsége az alkoholfogyasztás megelőzése iránt. A tanároknak és az iskolának mint 

intézménynek a program megvalósításához megfelelő attitűddel kell rendelkeznie: 

motiváltnak kell lennie a problémák (kockázati tényezők) feltárására és azok kezelésére. 

Szem előtt kell tartani a szerhasználat megelőzésének fontosságát. Az iskolának 

megfelelően kell szabályoznia (tiltani) a diákokra, dolgozókra, az iskolát látogatókra és az 

iskola által szervezett rendezvényekre vonatkozóan az alkoholfogyasztást (és minden egyéb 

szerhasználatot). Fontosnak kell tartania a diákok készségeinek fejlesztését, ismereteinek 

bővítését a szerhasználat megelőzésének érdekében. Az iskolának meg kell teremtenie a 

program kivitelezéséhez szükséges feltételeket.  

A helyi szervezeti környezet felmérése szempontjából fontos továbbá, hogy dolgozik-e az 

iskolában iskolapszichológus. Ha igen, akkor célszerű, hogy ő vezesse a foglalkozásokat. 

Szükségesnek tartjuk a legalább 2 éves szakmai gyakorlatot a pszichológus részéről 

(iskolapszichológiai vagy klinikai pszichológiai területen). Előnyt jelent az, ha van a 

pszichológusnak csoportterápiában vagy csoportos önismereti módszerben jártassága. Mivel 

csoportos foglalkozásokat könnyebb kettős vezetéssel tartani, ezért fel kell térképezni, hogy 

van-e olyan pedagógus az adott iskolában, aki nyitott erre a feladatra és a diákokkal is jó a 

kapcsolata. Ilyen esetben kívánatos, hogy az iskolapszichológus és a pedagógus szakmailag 

is és emberileg is jól tudjon együttműködni. Mivel a csoportfoglalkozása 10-15 fő diák 

számára lehetséges, ezért egy osztályból minimum 2 csoportot kell képezni. Ha elérhető két 

pszichológus a feladatra, akkor párhuzamosan zajlanak a csoportfoglalkozások. Ha nem, 

akkor egymás után kell megtartani a két csoport számára a teljes programot. 

Fontos további szervezeti tényező az is, hogy az iskolában hány diák tanul (hány osztály 

van egy évfolyamon), hiszen ideális esetben minden 12-14 éves korú diák részére 

megvalósul a program. Ha nincs az iskolának erre megfelelő anyagi és humán erőforrása, 

akkor kevesebb osztályban is el lehet indítani a programot, vagy akár egyetlen osztályban is. 

Jelen programban egy osztályban megvalósuló programmal tervezünk.  
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2.5   A helyi szervezeti, közösségi környezethez történő adaptáció módja  

 

Mivel a program iskolákban valósul meg, ezért nem igényel ebből a szempontból 

különösebb adaptálást. A szülők támogatását a program megvalósításához azonban 

mindenképpen érdemes megszerezni. Nehezebb lehet ez olyan iskolákban, ahol a diákok 

szülei kevésbé járnak szülői értekezletekre. Ilyen esetekben a diákokat lehet megkérni arra, 

hogy vigyenek haza tájékoztató szórólapot a szülőknek.  

 

3. A célok és a célcsoport meghatározása  

3.1 A program célcsoportja  

 

12-14 éves tanulók egy osztálya bármely iskolában (de a program több osztályra is 

könnyen adaptálható).  

Különösen ajánlott a program megvalósítása a szerhasználat szempontjából 

veszélyeztetett diákokat nagyobb számban oktató iskolákban.  

3.2 A program céljai 

 

A program rövidtávú célja az, hogy a 12-14 éves diákok körében csökkenjenek a 

későbbi alkoholfogyasztásra veszélyeztető olyan tényezők, mint a társas kapcsolatok 

kezelésének problémái, a depresszió és a szorongás mértéke, valamint az agressziókezelési 

nehézségek mértéke.  

A program középtávú célja az, hogy a diákoknál minél későbbre tolódjon az első 

alkoholos ital elfogyasztásának időpontja, csökkenjen a későbbiekben az 

alkoholfogyasztások gyakorisága, valamint a lerészegedések gyakorisága. 

A program hosszútávú célja az, hogy csökkenjen Magyarországon az alkoholfogyasztás 

okozta mortalitás és morbiditás, nőjön az élettartam, javuljon az életminőség és 

csökkenjenek az egészségügyi költségek.  

 

A program rövidtávú középtávú és hosszútávú célkitűzéseit, ezek indikátorait, az 

indikátorok forrását, és a megvalósuláshoz szükséges feltételeket a következő logikai 

keretmátrix táblázatban foglaljuk össze (2. táblázat).  
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2. táblázat: Logikai keretmátrix a jelen iskolai alkoholprevenciós programhoz 

 A beavatkozás területei Indikátorok 

Honnan fognak 

származni az 

indikátorhoz az 

adatok? 

Milyen feltételeknek kell 

teljesülniük a 

megvalósuláshoz? 

Hosszú-

távú 

célkitű-

zések 

1. Magyarországon az alkoholfogyasztás okozta 

mortalitás és morbiditás csökken                                                 

2. Élettartam nő                                   

3 Életminőség javul                          

4. Egészségügyi költségek csökkennek                                        

1. Alkoholfogyasztással összefüggő 

betegségek és halálesetek száma  

2. Élettartam                                                                    

3. Életminőség szubjektív 

megítélése 

4. Egészségügyi költségek                                       

1. KSH adatok                                                   

2. KSH adatok                                                                   

3. Euro-Quol kérdőív 

pontszáma                                                                                                                                    

4. KSH adatok                                                             

országszerte megvalósuló 
alkoholprevenciós 
programok, 
országos lakossági 
felmérések az indikátorok 
tekintetében  

Középtávú  

célkitű-

zések 

1. A diákoknál kitolódik az alkohol első 

fogyasztásának időpontja 

2.Csökken a diákoknál az alkoholfogyasztás 

gyakorisága  

3. Csökken a diákoknál a lerészegedések 

gyakorisága 

1. Diákok körében az alkohol első 

fogyasztásának időpontja 

2. Diákok körében az 
alkoholfogyasztás gyakorisága  
3. Diákok körében az 
lerészegedések gyakorisága 

1. 2.3. ESPAD 

kérdőív  

 

1. 2. 3. Alkoholprobléma 
szűrés kivitelezése 
(ESPAD kérdőív felvétele 
az intézményben) 

Rövidtávú  

célkitű-

zések 

A 12-14 éves diákok körében csökkennek a 

későbbi alkoholfogyasztásra veszélyeztető 

tényezők 

1. visszahúzódás mértéke 

2. depresszió és szorongás 

mértéke 

3. társas problémák 

4. agresszió és deviancia mértéke 

1.2.3.4.:  Gyermek 
Viselkedés Kérdőív 
(CBCL)  
megfelelő skáláinak 
adatai 

társas készségek 
fejlesztése, önértékelés 
növelése, 
feszültségkezelési 
módszerek fejlesztése a 
12-14 éves diákok 
körében  

Várható 

ered-

mények 

(termékek)  

1. Elkészített szórólapok a diákok és szülők 

részére 

2. Kitöltött kérdőívek (Gyermek Viselkedés Kérdőív 

és ESPAD kérdőív) 

3. Csoportfoglalkozások jelenléti íve és 

dokumentációja          
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Tevékeny-

ségek 

  

1. Szórólapok elkészítése a diákok és szülők 

részére 

2. Az iskolaigazgató és a tantestület döntése a 

programról, és segítségükkel a helyi szükségletek 

felmérése  

3. Diákok és szülők tájékoztatása a programról 

4. Kérdőíves felmérések elvégzése  

5. Csoportfoglalkozások megtartása  

6. Kérdőíves felmérések statisztikai kiértékelése és 

az eredmények értelmezése 

   

Erőforráso

k (bemenet) 

Humán erőforrás:                              

- iskolaigazgató és tantestület 

- egy fő pszichológus a csoportfoglalkozások 

megtartására 

- egy fő pedagógus (ha van önként vállalkozó) a 

csoportfoglalkozások megtartására 

- egy fő statisztikus 

Ingatlan:  

- csoportfoglalkozásokra alkalmas helyiség az 

iskola területén  

Ingóság:                                             

 – szórólapokhoz és írott jelentésekhez szükséges 

A/4-es papír, 10 csomag, számítógép, nyomtató 

- a csoportfoglalkozásokra kiválasztott teremben 

17 fő számára szék, amit körben el lehet helyezni. 

Iskolatábla, projektor  

Pénz: előzőek megvalósításához 
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3.3 A program céljaihoz rendelt indikátorok SMART elemzése (mérőszámok és 

azok előállításának módja) 

 

A program kitűzött céljaihoz ún. indikátorokat (jelzőszámokat) rendelünk, amelyek 

segítenek objektív módon mérni az elérni kívánt jelenségeket (eredményindikátorok). Ezek 

az eredményindikátorok jelen programban a következők:  

1. a tanulók igazolatlan hiányzásainak száma a tanévben a tanulók egységnyi 

halmazára vonatkoztatva (a tanulói létszámtól függően), az előző 

tanévekhez viszonyítva 

a. a tanulók igazolatlan hiányzásait az iskolák egyébként is pontosan 

nyilvántartják,  

b. a hiányzások száma tanórákban mérhető,  

c. az igazolatlan hiányzások közvetetten tükrözik a tanulónak az iskolával 

szembeni attitűdjét, 

d. a program hatására várható az igazolatlan hiányzások csökkenése a 

résztvevő diákok körében  

2. tanulói alkoholfogyasztás miatti tanári intézkedések száma a tanévben a 

tanulók egységnyi halmazára vonatkoztatva (a tanulói létszámtól függően) 

az előző tanévekhez viszonyítva 

a. az iskola ezen fegyelemsértéseket nyilvántartja 

b. az adat előző tanévekkel összehasonlítható 

c. a programban résztvevő és részt nem vevő osztályokra vonatkozóan 

külön kiszámítható és összehasonlítható 

d. az indikátor nagyon konkrétan méri a problémás alkoholfogyasztást a 

tanulók körében.  

3. a tanulók magatartásbeli zavarainak csökkenése a Gyermek Viselkedés 

Kérdőívvel mérve a program előtt és után 

a. a kérdőív validált, sztenderdizált, magyar változata elérhető 

b. számítógépes kiértékelés lehetséges, amely egyénekre (tanulókra) 

vonatkozó és összesített (programban résztvevő és részt nem vevő 

tanulók pontszámai) indikátorok képzését is lehetővé teszi 

c. a magatartásbeli zavarok iskolán belüli és a sztenderdek alkalmazásával 

azon kívüli összehasonlítást is lehetővé tesznek 

d. kiemelten is javulás várható az alábbi dimenziókban: társas problémák, 

agresszió és deviancia, amelyek változása az önértékelő és tanári 

kérdőívek összevetésével megbízhatóan értékelhető  
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4. a tanulók alkoholfogyasztási szokásainak változása az ESPAD kérdőív 

alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdései alapján a program előtt és után 

a. a kérdőív validált magyar változata elérhető 

b. az országos és európai adatok lehetővé teszik az iskolai adatok hazai és 

nemzetközi összehasonlítását 

c. az alkoholfogyasztás csökkenése és mintázatának javulása specifikusaon 

mérhető (fogyasztás elmúlt havi és elmúlt évi prevalenciájának 

csökkenése, lerészegedés és rohamivás gyakoriságának redukciója) 

 
Az 1. és 2. indikátort az iskola egészét tekintve, a tanulók egységnyi halmazára (100 vagy 

200 vagy 500 tanuló a nevezőben, az iskola tanulói létszámától függően) kell kiszámítani, 

hogy az a tanulói létszám tanévenkénti változása ellenére is összehasonlítható legyen. 

Sikeres program esetén az indikátorok csökkennek a korábbi tanévekhez viszonyítva.  

A 3. és 4. indikátor képzése a tanulók egyéni felmérése után lehetséges, úgy, hogy a 

kérdőíves adatgyűjtést a program előtt és után is el kell végezni. Az egyénileg, tanulónként 

gyűjtött adatokat összesítve lehet értékelni, amelyhez mindkét kérdőív, illetve a szakirodalom 

pontos útmutatást tartalmaz (ld. alább).  

 
A Gyermek Viselkedés Kérdőív magyar változata: CBCLH (Child Behaviour Checklist) 

(Achenbach, 1991, magyar változata: Gádoros, 1996) 

A CBCL kérdőív segítségével feltérképezhetők a gyermekek és serdülők 

személyiségének és viselkedésének az alkalmazkodás szempontjából leglényegesebb 

területei. 5-18 évesek körében alkalmazható. Két részből áll: az első kompetencia-skálákat 

tartalmaz (aktivitás, társas tevékenység és iskolai tevékenység), míg a második rész 8 

probléma-skálát (visszahúzódás, szomatikus panaszok, depresszió/szorongás, figyelmi 

zavarok, társas problémák, gondolkodási zavarok, agresszió és deviancia). A 

problémaskálák értékei alapján lehetőség nyílik egyéb mutatók kiszámolására is. A 

válaszoláskor a megelőző félévben megfigyeltekre kell támaszkodni. Három változata van: 

szülői kérdőív, tanári kérdőív és önjellemző kérdőív, amiket külön is lehet használni. 

 
Jelen programban a kérdőív következő pontszámait alkalmazzuk: 

1. visszahúzódás mértéke az önértékelő kérdőívben  

2. depresszió és szorongás mértéke az önértékelő kérdőívben  

3. társas problémák az önértékelő kérdőívben  

4. agresszió és deviancia mértéke az önértékelő kérdőívben  

5. visszahúzódás mértéke a tanári kérdőívben  

6. depresszió és szorongás mértéke a tanári kérdőívben 

7. társas problémák a tanári kérdőívben 
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8. agresszió és deviancia mértéke a tanári kérdőívben 

 

10. ábra A Gyermek Viselkedés Kérdőív magyar változatának számítógépes profilja 
(demó verzió) 

 

 

A kérdőív hazai sztenderdizációja 1998-ban történt meg (Rózsa és mtsai, 1998). 

Számítógépes program megvásárolható (http://www.bansagi.hu/softinfo.html), ami képes a 

vizsgálattal kapcsolatos adatok rögzítésére, személyek szerint rendezett tárolására, standard 

skálák kiszámítására, profil megjelenítésére és nyomtatására, valamint a statisztikai 

adatfeldolgozáshoz (10. ábra) 

 

A Gyermek Viselkedés Kérdőív magyar változata (CBCLH) a SMART kritériumoknak 

megfelelő indikátorok képzését teszi lehetővé. A kérdőívvel nyert pontszám specifikus: 

tudományosan bizonyított módon méri a visszahúzódás, depresszió, szorongás, társas 

problémák, valamint az agresszió-deviancia mértékét; az eredmények pontszámokban (T 

pontokban is) kifejezhetők, tehát jól mérhetőek; a kérdőív magyar nyelvű változata elérhető; 

és a kérdőív által gyűjthető  adatok illeszkednek a jelen program célkitűzéseihez (lásd logikai 

keretmátrix, 3. számú táblázat), továbbá a program időkeretén belül (fél év) jelezhetik a 

változást.  

http://www.bansagi.hu/softinfo.html
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Az ESPAD kérdőívnek az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó paraméterei:  

Az ESPAD (A European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) kérdőív az 

„Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztásról” című, a bevezetésben már 

említett kutatás kérdőíve. Magyarországon Elekes Zsuzsa és munkatársai használják 

kutatásaikban évtizedek óta a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és 

Társadalompolitikai Intézetében. A kérdőív többek közt alkoholfogyasztási szokásokat mér 

fel önjellemző módszerrel (dohányzásra és drogfogyasztásra utaló kérdések mellett). A 

következő jelenségekkel kapcsolatban tartalmaz kérdéseket az alkoholfogyasztásra 

vonatkozóan: 

- Utolsó alkoholfogyasztás jellemzői (mikor volt, milyen italt fogyasztott, milyen 

mértékben részegedett le) 

- Az elmúlt 30 nap alatti alkoholfogyasztással kapcsolatos jellemzők (hányszor vásárolt 

különböző szeszesitalokat, hányszor fogyasztott különböző szeszesitalokat, hányszor 

ivott 5 vagy több italt egy alaklommal) 

- Hányszor volt részeg az élete során / az elmúlt év során / az elmúlt 30 nap során? 

- Hány éves korában próbált ki először különböző szeszesitalokat? 

- Hány éves korában rúgott be először? 

-  Az elmúlt egy év alatt hányszor fordultak elő az alkoholfogyasztása miatt különböző 

problémák? (pl. verekedés, baleset, komoly probléma a szülőkkel vagy a barátokkal, 

probléma a rendőrséggel, stb.) 

Az ESPAD kérdőív összesen 65 kérdéscsoportot tartalmaz. Ebből az alkoholfogyasztásra a 

11-22. kérdéscsoportok vonatkoznak. Jelen prevenciós programban ezeknek a 

kérdéscsoportoknak a használatát javasoljuk. A kérdőív megtalálható a http://web.uni-

corvinus.hu/elekes/ weboldalon az ESPAD-kutatások címszó alatt. A válaszlehetőségekhez 

1-6 vagy 1-7 pont rendelhető (néhol 1-11, ezek fel vannak tüntetve a kérdőívben), melyek 

általában gyakorisági vagy mértékbeli fokozatokat jeleznek. Ezeknek a pontszámoknak a 

gyakoriságát kell megnézni az adott osztályban a program megvalósulása előtt, illetve utána. 

Az eredeti kutatásban anonim módon töltötték ki a diákok a kérdőívet, ezért javasolt e 

program keretén belül is ezt követni. Emiatt csak csoportszinten lehet megnézni (statisztikai 

elemzés segítségével), hogy van-e változás a program megvalósulása előtti és utáni 

mérések eredményeiben. Az ESPAD kérdőív által gyűjtött adatok alapján kiszámítható 

indikátorok (pl. alkoholfogyasztás élettartam-, elmúlt évi, elmúlt havi prevalenciája, 

részegség és rohamivás gyakorisága, stb. nemek szerint) SMART indikátoroknak 

http://web.uni-corvinus.hu/elekes/
http://web.uni-corvinus.hu/elekes/
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tekinthetők, mert specifikusak: tudományosan bizonyított módon mérik az alkoholfogyasztás 

populációszintű jellemzőit;mérhetőek, mert az eredmények pontszámokban kifejezhetők; a 

kérdőív validált magyar nyelvű változata elérhető; fontos és hasznos adatokat hordoznak, 

illeszkedve a jelen program célkitűzéseihez (lásd logikai keretmátrix, 3. számú táblázat), és a 

program megvalósításának időkeretén (fél év) belül jelezhetik a változást.    

4. A program megvalósítása 

4.1 A megvalósítás lépései és azok szakmai, technikai feltételei  

 

A program megvalósításának lépéseit és az azokhoz szükséges szakmai, technikai 

feltételeket a 3. táblázatban mutatjuk be.  

 

3. táblázat: A program lépései és azok szakmai, technikai feltételei 

A program lépései Szakmai, technikai feltételek 

I. A program előkészítése az adott iskolában: 

 

1. Az igazgató és a tantestület döntése 

 

 

2. Fókuszcsoport  

 

3. Szülők tájékoztatása 

 

 

4. Diákok tájékoztatása 

 

 

1. Az igazgató és a tantestület 

tájékozottság és elkötelezettsége az 

alkoholprevenció irányában 

2. Pszichológus, aki a csoportot vezeti 

és a tantestület aktivitása 

3. Szülői értekezleteken szóbeli 

tájékoztatás, valamit szórólapok 

kiosztása 

4. Osztályfőnöki órán szóbeli 

tájékoztatás, valamit szórólapok 

kiosztása 

II. A csoportvezetők előkészületei Pszichológus és a pedagógus közötti 

konzultáció (kettős csoportvezetés 

esetén) 

III. Kérdőíves felmérés a diákok körében Kérdőívek kiosztása az iskola 12-14 

éves diákjai körében osztályfőnöki 

órákon 

IV. Készségfejlesztő csoportfoglalkozások a diákok 

számára, melynek témái: 

1. Nyitó foglalkozás  

2. Csoportkohézió kialakítása, erősítése  

3. Kommunikációs készségek: önérvényesítés 

4. Kommunikációs készségek: érzelmek 

felismerése, nem-szóbeli kommunikáció 

5. Kommunikációs készségek: Érzelmek kifejezés 

és aktív hallgatás, empátia 

6. Kommunikációs készségek: kapcsolat 

Pszichológus és pedagógus szakmai 

együttműködése (kettős csoportvezetés 

esetén) 

Minden foglalkozás előtt azok pontos 

megtervezése, szemléltető 

segédanyagok kidolgozása 
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kezdeményezése, kialakítása és fenntartása 

7. Önértékelés és változásra való képesség 

8. Nehézségekkel való megküzdés 

9. Negatív érzelmi állapotok csökkentése, 

feszültségcsökkentés 

10. Problémamegoldó és döntéshozó készségek 

11. Életcélok felállítása 

12. Csoporthoz való tartozás 

13. Döntések az alkoholfogyasztással 

kapcsolatban 

14. A csoportfoglalkozások lezárása, a kérdőív 

ismételt felvétele   

V. Az iskolai adatok összegyűjtése; az 1. és 2. 

indikátor képzése és értelmezése. Az egyéni 

kérdőíves felmérések statisztikai kiértékelése és az 

eredmények értelmezése - 3. és 4. indikátor.  

Egy fő statisztikus. Számítógép 

statisztikai programmal az eredmények 

kiszámításához. Szövegszerkesztő az 

írásbeli értékeléshez 

VI. A program tanulságainak megbeszélése a 

tantestületben 

Tantestületi értekezlet 

 

A program lényegi része az órarendbe illesztett készségfejlesztő foglalkozások 

megtartása, amelyeket pszichológus vezet. Amennyiben van olyan tanár – elsősorban 

osztályfőnök -, akinek jó a kapcsolata a diákokkal, és önként vállalja a programban való 

részvételt, akkor kettős vezetéssel történnek a foglalkozások.  

Az ajánlott témákra minimum egy alkalmat kell szánni, de ha az adott csoport 

szempontjából hasznos, akkor a következő foglalkozáson lehet folytatni azt. Az viszont 

fontos, hogy egyetlen téma se maradjon ki. Az egyes foglalkozások hossza 45 perc.  

4.2 A módszertani elemek részletes bemutatása, a mögöttes szakmai megfontolásokkal 

és segédeszközökkel, technikákkal 

 

A program konkrét lépései a következők: 

 

I. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ADOTT ISKOLÁBAN 

 

 Az igazgató és a tantestület döntése  

Az iskolaigazgató és tantestület részéről meg kell, hogy szülessen a döntés arról, 

hogy az alkoholfogyasztást megelőző programot meg akarják valósítani az iskolában.   

 

 Fókuszcsoport  

A fókuszcsoport célja, hogy az iskolaigazgató és a tantestület feltérképezze azt, hogy 

melyik osztályban szükséges leginkább megvalósítani a programot.  A fókuszcsoport témája 
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ennek megfelelően az alkoholfogyasztásra veszélyeztető és az azzal szemben védő 

tényezők felmérése az iskola 12-14 éves diákjai körében. A cél kiválasztani azt az osztályt, 

amelyikben a legmagasabb a veszélyeztetett diákok száma. Ebben az osztályban fog 

megvalósulni a program.  

Ideális esetben minden ilyen életkorú diákot magában foglaló osztályban megvalósítható 

a program.  

A fókuszcsoport pontos módszerét a „A helyi szükségletfelmérés módjai és eszközei” 

fejezetben (2.2. fejezet) részletesen ismertettük, ezért itt erre nem térünk ki újból.  

 

 Szülők tájékoztatása 

Szükséges tájékoztatni a szülőket a program céljáról, módszereiről, időbeli 

megvalósításáról. Ezt szülői értekezleteken lehet megvalósítani. A szülők emellett 

tájékoztató szórólapokat kapnak az alkoholproblémák természetéről (1. és 2. melléklet).  

Továbbá az alkohol hatásait illetően az alábbi honlapokat ajánljuk figyelembe:  

- Alkohol – Országos Egészségfejlesztési Intézet http://egeszseg.hu/alkohol  

 

Fontos meggyőzni szülőket a program hasznosságáról. El kell nekik mondani, hogy 

nem azért választották ki a gyermekük osztályát a program megvalósítására, mert oda 

feltétlenül alkoholt fogyasztó serdülők járnának, hanem azért, hogy megakadályozzák az 

ilyen jellegű problémát azoknál a serdülőknél, akik veszélyeztetettek rá.  

 

 Diákok tájékoztatása 

Szükséges a diákok számára is tájékoztatót tartani a program rövid- illetve 

hosszútávú céljáról, módszereiről, időbeli megvalósításáról. Ezt osztályonként, osztályfőnöki 

órák keretében érdemes megtartani. Kiemelt hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a program 

elindításának nem az az oka, hogy észleltek már alkoholproblémát a diákoknál, hanem az, 

hogy azt megelőzzék. Fel kell kelteni a diákok érdeklődését a program közvetlen (rövidtávú) 

célja iránt, ami a diákok társas készségeinek, önértékelésének, problémamegoldó és 

feszültségkezelő készségeinek fejlesztése.  

 

II. A CSOPORTVEZETŐK ELŐKÉSZÜLETEI  

 

A pszichológus részéről felkészültség szükséges alapvető addiktológiai ismeretekről, 

valamint csoportdinamikai, önismereti készségfejlesztő módszerekről. Amennyiben van az 

iskolában olyan pedagógus, aki önkéntesen részt venne a program foglalkozásainak 

lebonyolításában, akkor kettős vezetéssel is történhetnek a foglalkozások. Ez esetben 

http://egeszseg.hu/alkohol
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szükséges a pedagógus és a pszichológus között jó munkakapcsolat kialakítása és az 

alapvető szakmai szabályokban való egyetértés.  

A foglalkozásokat kiscsoportban érdemes tartani (10-15 fő), körben ülve, kötetlen 

légkörben. A programhoz a megfelelő légkör kialakításához a következő szempontokat kell 

szem előtt tartani a csoportvezetők részéről: 

- Elő kell segíteni a diákok spontán, őszinte megnyilvánulásait. 

- Értékelni kell, ha elmondják a véleményüket.  

- El kell fogadni, ha valaki passzív marad.  

- A diákoknak meg kell hallgatni egymást.  

- A másik kigúnyolását nem szabad megengedni.  

A pszichológus és a tanár (továbbiakban vezetők) kérdésre saját élményeket, 

véleményeket megoszthatnak a diákokkal, ha az összhangban van a program céljaival. 

Motiválni kell a diákokat arra, hogy éljenek a program adta lehetőségekkel. Minden 

foglalkozás elején érdemes összegezve visszautalni az előző foglalkozás élményeire, 

tanulságaira. 

 

III. KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS A DIÁKOK KÖRÉBEN 

 

Az osztályfőnöki órákon az iskola 12-14 éves diákjai megkapják a Gyermek 

Viselkedés Kérdőív magyar változatásnak önkitöltő kérdőívét, amit névvel ellátva töltenek ki. 

Ezután megkapják az ESPAD kérdőív 11-22 kérdéseit, amit név nélkül töltenek ki és 

beleteszik az asztalon elhelyezett ládába (az viszont azonosítható, hogy melyik osztály 

diákjáról van szó, Ezt a tanár írja rá a kérdőívre). A diákoknak a tanár elmagyarázza, hogy 

azért töltik ki az egyik kérdőívet névvel, a másikat pedig név nélkül, mert így szokták 

használni ezeket a kérdőíveket. Mindenképpen kérik a tanárok a diákokat, hogy őszintén 

válaszoljanak. Ha nem akarnak őszintén válaszolni, akkor inkább hagyják ki a kérdést.  

 

IV. A PROGRAM CSOPORTFOGLALKOZÁSAI  

 

A gyakorlatok és játékok kiválogatásához ajánljuk az alábbi kiadványokat:  

 

 „A csoportkohéziót, a csoport összetartozását erősítő gyakorlatok.” In: Tanári 

személyiségfejlesztés és attitűdformálás. II.D. Játék és kérdőív gyűjtemény. 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html 

 Pedagógiai játékok 1. Kommunikációs játékok. Osztályfőnökök Országos Egyesülete 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=176 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=176
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 Pedagógiai játékok 2. Ismerkedéshez javasolt játékok. Osztályfőnökök Országos 

Egyesülete http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=177 

 Pedagógiai játékok 3. A kooperációs készséget fejlesztő játékok. Osztályfőnökök 

Országos Egyesülete http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=178 

 Tóth I., Kádár E.: Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Dobbantó program. 

Diáktámogató füzetek 3. 

http://fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/Diaktamogato_3.pdf 

 

1. Nyitó foglalkozás:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

- Mi a program célja? El kell mondani, hogy a program végső célja az alkoholfogyasztás 

első időpontjának késleltetése, és a későbbi problémás alkoholfogyasztás 

kialakulásának megelőzése. Fontos elmondani, hogy a diákok nem azért vesznek részt 

a programban, mert esetleg már fogyasztottak alkoholt. El kell mondani azt is, hogy a 

program közvetlen célja az, hogy olyan készségeket tanuljanak és gyakoroljanak a 

csoportfoglalkozásokon, amikkel könnyebben tudnak boldogulni általában véve az 

életben.  

- Motiválás: Fontos, hogy a program interaktív módon valósulhasson meg. Ehhez 

szükséges a diákok aktivitása, amihez pedig számukra is közvetlenül fontos célokat kell 

megfogalmazni. Beszélni kell nekik arról, hogy a program segítségével milyen sokféle 

területen tudnak majd fejlődni, új készségeket tudnak majd megtanulni, pl. képesek 

lesznek majd hatékonyabban kommunikálni, problémát megoldani, saját értékeit jobban 

felfedezni. Ezek által boldogabb, elégedettebb emberekké válhatnak (Diákoknak szóló 

szórólap található ehhez a témához az 3. mellékletben). 

- Szabályok átbeszélése: A társas együttlét szabályainak betartása már önmagában is 

egyfajta társas jártasságra, készségre utal. A diákoknak el kell fogadniuk annak 

fontosságát, hogy készek legyenek egymást meghallgatni, elfogadni, építő módon 

véleményt nyilvánítani egymással kapcsolatban. A csoportvezetőknek át kell gondolniuk, 

hogy az előzőeken túl szükségük van-e még valamilyen további szabályra, amit 

szükséges bevezetni az adott csoport működése szempontjából).  

- A program témáinak ismertetése: A csoportvezetők rövid ismertetőt tartanak azokról a 

készségekről, amelyek fejlesztésére irányul a program. Ezek a következők: 

Kommunikációs készségek, ezen belül is a hatékony önérvényesítés, szóbeli és nem-

szóbeli jelzések felismerése és kifejezése, aktív hallgatás, empátia, kapcsolat 

kezdeményezése, kialakítása és fenntartása. Megfelelő önértékelés kialakítása, 

nehézségekkel való megküzdés, feszültségcsökkentés, hatékony problémamegoldás és 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=177
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=178
http://fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/Diaktamogato_3.pdf
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döntéshozatal, életcélok felállítása. Továbbá szó lesz az alkoholfogyasztás káros 

hatásairól és az alkoholfogyasztásra irányuló társas befolyásolás kezelésének módjairól.  

- Bemelegítő, csoportépítő játék: A diákok körben ülnek, hogy mindenki lásson mindenkit 

(ez a továbbiakban végig így lesz). Mindenki válasszon, hogy milyen állat lenne 

szívesen. Hallgassák meg egymást figyelmesen, mert utána mindenkinek meg kell 

próbálnia körbehaladva végigmondani az elhangzott állatokat (az adott diákhoz kötve) 

 

2. Bemelegítő, csoportkohéziót erősítő játékok  

 

Először a csoportvezetők megkérdezik a diákokat, hogy mire emlékeznek az előző 

alkalomról, leginkább azt, hogy milyen készségeket fognak fejleszteni. Ezek mentén további 

beszélgetést folytatnak a diákokkal arról, hogy ki miben szeretne fejlődni? Mit szeretne 

tanulni a csoportban? Ennek a célja a diákok motiválása, a személyes bevonódásuk 

növelése. (kb. 10 perc) 

Ezután csoportos játék következik (kb. 30 perc), melynek célja a csoporton belüli 

együttműködés, és az összetartozás fejlesztése, a diákok közötti kommunikáció serkentése.  

Emellett alkalmas az értékek, értékrendek tisztázására. A játék neve: A mi házunk. (forrás: 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html 

A csoportvezető arra kéri a diákokat, hogy képzeljék el, hogy rövidebb-hosszabb ideig együtt 

kell élniük egy házban. A feladat, hogy megegyezzenek az együttélés szabályaiban és 

ezeket le is írják. Ez után megbeszélés következik arról, hogy hogyan sikerült megegyezésre 

jutni, ki milyen kompromisszumokat hozott a csoport érdekében, ki mennyire ért egyet a 

közös szabályokkal. Érdemes arra is kitérni, hogy milyen értékrendet tükröz a kész 

szabálygyűjtemény. 

 

3. Kommunikációs készségek: Önérvényesítés (asszertivitás): hogyan mondjunk nemet, és 

hogyan kérjünk másoktól valamit?  

 

Az asszertív kommunikáció lényege az, hogy úgy tudjuk érvényesíteni a jogainkat, hogy 

azzal ne sértsük mások jogait. Kétféle helyzetben van leginkább szükség erre: egyrészt 

akkor, amikor nemet szeretnénk mondani valamire, másrészt akkor, amikor kérni akarunk 

valamit másoktól.  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről  

- A kommunikációs készségeke tanult jellege. 

- A kommunikációs készségek fontossága az életünk során.  

- Az önérvényesítés/hatékonyság (asszertivitás) fogalma. 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
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- Az önérvényesítés hiányának megnyilvánulásai, következményei 

(alárendelődés/passzivitás vagy erőszakosság/agresszivitás).  

- A háromféle kommunikációs stílus (önérvényesítő, alárendelődő és agresszív) 

jellemzői 

- Ezek hátterében lévő tipikus személyiségjellemzők, illetve a kommunikációs stílusok, 

problémamegoldási módjuk tipikus következményei (példákkal illusztrálva) 

(Diákoknak szóló szórólap található ehhez a témához a 4. mellékletben) 

 

Szerepjátékok:  

Szerepjátékok keretén belül nyílik lehetőség a különféle kommunikációs stílusok 

kipróbálására (adott problémahelyzeteket kell megoldani előre átbeszélt különböző módokon 

(önérvényesítő, alárendelődő, agresszív). Célszerű mindegyik módot kipróbálni az adott 

diáknak (pl. ne csak az agresszív stílust játssza el). Hasznosak a szerepcserék is ugyanazon 

szereplőkkel.  

Példahelyzetek: 

- Éppen tanulsz valamit a szünetben a következő órára, amikor odamegy hozzád egy 

osztálytársad, aki azt szeretné, hogy beszélgessetek egy kicsit. Mit válaszolnál? 

- Nagyon szükséged lenne arra, hogy valaki kölcsönadja neked a telefonját, hogy 

felhívhass valakit.  Hogyan kérnéd meg?  

- Egy osztálytársad szeretné kölcsönkérni tőled azt a könyvet, amit épp most kaptál, de 

te is épp most szeretnéd olvasni. Mit válaszolnál neki?  

- Egy barátnőd/barátod azt kéri tőled, hogy mondd azt a szüleinek, hogy hétvégén 

nálatok aludt, miközben ez nem igaz. Te nem szeretnél hazudni a szüleinek. Mit 

válaszolnál? 

 

Fontos a szerepjátékok utólagos megbeszélése: Ki mit élt át a különböző helyzetekben? 

Mennyire elégedett egyik vagy másik megoldási móddal? Menyire volt nehéz vagy könnyű a 

különböző kommunikációs módok megvalósítása? Melyik áll hozzá a legközelebb? Miért? A 

szereplők kaphatnak visszajelzést a nézők részéről is. 

Végül érdemes minél több példát közösen megbeszélni az önérvényesítő munkamódra 

vonatkozóan. Érdemes a diákoknak szórólapot kiosztani tipikus önérvényesítő 

helyzetmegoldási példákkal kapcsolatban, illetve átbeszélni azt, hogy vajon milyen jövőbeli 

helyzetekben vehetik majd hasznát ennek a módszernek.  
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4. Kommunikáció: Érzelmek felismerése, nem-szóbeli kommunikáció:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

- Az érzelmek szerepe az életünkben 

- Az érzelmek kifejezésének módjai szóbeli (verbális) és nem-szóbeli (nonverbális) 

csatornákon 

- Nem-szóbeli kommunikációs csatornák: gesztusok, arckifejezések, testtartás, 

hangszín, hangerő, beszédtempó, távolság a felek közt 

- A nem-szóbeli csatornák automatikusabb használata az érzelmeink kifejezésére 

- A nem-szóbeli csatornák érzékenyebb használata mások érzelmeinek észlelésére 

 

Közös feladat:  

Gyűjtsön össze a csoport minél többféle szót, ami érzelmi állapotot ír le, az sem baj, 

ha rokon értelműek. A hasonlókat gyűjtsék egy csoportba (fel lehet írni ezeket kártyákra vagy 

a táblára is). Próbálják definiálni, hogy melyik érzelmi állapot mit takar, mikor érezzük 

általában, mi a különbség a hasonló, de mást jelentő szavak között.  

Kártyára felírt érzelmi állapotokat jelenítsenek meg a csoport tagjai szavak nélkül, a többiek 

próbálják meg kitalálni. Ha kitalálta valaki, próbálja megmondani, hogy miről ismerte fel 

(tekintet, arckifejezés, testtartás, gesztusok, stb.). Fontos része a gyakorlatnak ezek 

tudatosítása! 

A hang szerepének szemléltetésére: számoljanak 1-től 20-ig úgy, hogy a hangjuk 

különböző érzelmi állapotokat fejezzen ki, a többiek találják ki, mit akart kifejezni. Szintén 

tudatosítsák, hogy milyen hangbeli jelzés fejezi ki az adott érzelmi állapotot.  

Játék a (10-15 perc): a nem-szóbeli kommunikáció gyakorlására: „Ház, fa, kutya” (Rudas, 

2007). A diákok párokban dolgoznak (ha a létszám páratlan, akkor vagy az egyik diák 

megfigyelő lesz, vagy az egyik csoportvezető beáll a játékba). A párok tagjai egymással 

szembefordulva ülnek, a térdük összeér, rajta elhelyezik a papírlapot egy alátéttel és a tollat 

mindketten megfogják. A csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy csukják be a 

szemüket, és képzeljenek el egy tájat, benne egy házzal, a ház mellett egy fával, mellette 

egy kutyával. Kb.2-3 perc múlva a csoportvezető arra kéri a párokat, hogy a tollat együtt 

fogva, szavak nélkül, teljes csendben rajzoljanak egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy 

kutya. Ha mindenki elkészült a feladattal, a képeket közösen megnézik. A párok 

beszámolnak érzéseikről, tapasztalataikról, és közösen megbeszélik, milyen élményeket 

szereztek a nem-szóbeli kommunikációval, az empátiával, egymás befolyásolásával 

kapcsolatban. (Elképzelhető a játék úgyis, hogy a csoportvezető nem ad meg előre témát, 

hanem a párokra bízza, hogy mit rajzolnak.) 
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5. Kommunikációs készségek: Érzelmek kifejezése. Aktív hallgatás, empátia:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

- Az érzelmekről való kommunikáció szintén fontos része az életünknek.  

- Ez is olyan készség, amit tanulni, gyakorolni és fejleszteni kell.  

- Érzelmek nélkül nem működnek a kapcsolatok.  

- Fontos megtalálni az érzelmek kifejezésének megfelelő módját: azt is, hogy hogyan 

fogalmazzuk meg ezeket, és azt is, hogy kivel oszthatjuk meg a negatív és a pozitív 

érzéseinket.  

- Meg kell választani, hogy kinek beszélhetünk az érzéseinkről.  

- Fokozatosan kell alkalmazni az érzelmekről való beszélgetést, a kapcsolat 

mélységétől függően.  

- Ha a negatív érzéseinket megfelelő formában tudjuk elmondani a másik embernek, 

akkor ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy javítsuk a kapcsolatunkat vele.  

- Ha a negatív érzéseinket nem megfelelő formában közöljük, akkor azzal problémákat 

idézhetünk elő a kapcsolatban.  

- A jó érzelemkifejezési módnak két része van: az érzés, amit érzünk, illetve a helyzet, 

ami kiváltotta azt, ami gyakran egy másik személy viselkedése.  

- Fontos megtalálni a módját a pozitív és negatív érzések kifejezésének is.  

- Példák a megfelelő érzelemkifejezésekre: „Jól érzem magam / biztonságban érzem 

magam / vidám vagyok/, ha veled vagyok.” vagy: „Szomorú vagyok, mert … történt”. 

Fogalmazzuk meg az érzést kiváltó eseményt is.  

- Negatív érzések kifejezése esetén törekedni kell e következőkre: A negatív érzések 

kifejezésének a célja az kell, hogy legyen, hogy javítsunk a helyzeten, a problémán, 

nem pedig az, hogy levezessük a feszültségeinket. Csak a számunkra fontos 

személyekkel osszuk meg. pl. Ha gyakran félbeszakítasz, amikor beszélek hozzád, 

akkor az olyan, mintha nem hallgatnál meg, és ettől szomorú leszek. (lásd még az 

„én-közlések” fogalma alatt).  

 

Aktív hallgatás és empátia:  

A kapcsolataink akkor működnek jól, ha kellően oda tudunk figyelni a másikra, és ezt 

számára ki is tudjuk fejezni. Az aktív hallgatás azt jelenti, hogy ítélkezés nélkül, odafigyelően 

hallgatjuk a másikat és igazán meg akarjuk érteni őt. Ezt kifejezzük odafordulással, 

szemkontaktussal, megértő arckifejezéssel, és aktív visszajelzésekkel is. Ez utóbbiak 

szerepe az, hogy megfogalmazzuk azt, amit megértettünk a másik mondanivalójából (pl. 

„Akkor te most nagyon szomorú vagy, mert másik városba fogtok költözni”), és ha nem 
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pontosan értettük meg őt, akkor lehetőség van arra, hogy ezt pontosítsa a másik fél (pl. 

„Nem is igazán szomorú vagyok, hanem inkább félek az új helytől.”). Ha sikerült a másikat 

pontosan megérteni, akkor pedig ez nagyon fontos élmény a másik számára. (Arra, hogy a 

számunkra fontos személyek megértenek minket, mindenkinek szüksége van). Az aktív 

hallgatás visszajelzései mindig a másik személy lelkiállapotáról, gondolatairól szólnak, és mi 

ezt ítélkezés mentesen jelezzük vissza. Empátia fogalmának tisztázása. 

Szerepjátékok:  

Két diák beszélget, a többiek megfigyelik őket. A pár egyik tagja idézzen fel magában 

egy számára érzelmileg fontos történést, majd mesélje el a pár másik tagjának. A másik tag 

próbáljon aktív hallgatással / empátiával reagálni. Utána közösen meg kell beszélni a 

tanulságokat. Mindkét diák visszajelzéseket kap a többi diáktól és a csoportvezetőktől is 

arról, hogy milyen volt kívülről nézve a kommunikációja. A párok tajgai is elmondják az 

élményeiket. Lehetőleg minden diák kerüljön sorra mindkét helyzetben. Fontos, hogy a 

csoportvezető nagy hangsúlyt fektessen a pozitív kommunikációs elemek megdicsérésére 

minden egyes diáknál. Ha voltak kevésbé szerencsés kommunikációs megnyilvánulások a 

diákoknál, akkor azt nagyon kíméletesen és pozitív útmutatással együtt szabad csak 

visszajelezni.  

 

6. Kommunikáció: kapcsolat kezdeményezése, kialakítása és fenntartása:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

Sokszor zavarban vagyunk, ha meg akarunk egy számunkra ismeretlen vagy kevésbé 

ismert embert szólítani, mert félünk a visszautasítástól, vagy nem is tudjuk, hogyan szólítsuk 

meg a másikat. A kapcsolatok kialakítása és fenntartása is egy olyan készség, amit 

gyakorolni kell. Bár sokszor tudjuk, hogy nehéz új kapcsolatot kialakítani, arról sokszor 

megfeledkezünk, hogy azokat ápolni kell is, mert maguktól nem működnek.  

 

Mindehhez fontosak a következők:  

- Tudjunk ráhangolódni a másik személy lelkiállapotára és arra, hogy mikor nyitott egy 

beszélgetésre. Ehhez főleg a nem-szóbeli jelzéseinek megértése nyújt számunkra 

segítséget. 

- Legyenek ötleteink arra, hogy hogyan szólíthatunk meg valakit (pl. keressük meg a 

megfelelő pillanatot a megszólításra, köszönjünk, mutatkozzunk be, tartsunk 

szemkontaktust, mosolyogjunk, szólítsuk a nevén, ha tudjuk, stb.)  

- Vegyük észre és értékeljük a másik személy pozitív tulajdonságait.  

- Ha a helyzet úgy hozza, jelezzük is ezt vissza neki. Kellemes hangulatban sokkal 

könnyebb beszélgetni. 
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- Legyünk figyelmesek arra, ha mások értékelnek minket, ne csak a kritikát vegyük 

észre.  

- Mondjunk el magunkról apróbb dolgokat, és kérdezzük meg erről a másikat is (pl. „Én 

szeretem a … zenét. És te?”) 

Diákoknak szóló szórólap található ehhez a témához a 5. mellékletben. 

 

Csoportos játék az egymásra hangolódás elősegítésére:  

„Tükrözés”: A résztvevők párokat alkotnak. (Lehetőleg egyforma termetű személyek 

kerüljenek egy párba.) Az egyikük a „tükör”, a másik a tükör előtt áll, s különböző 

mozdulatokat végez. Ezt a párja visszatükrözi. Beszélni nem lehet! Kis idő múlva a párok 

szerepet cserélnek. Megbeszélés: Hogyan tudták egymás mozdulatait követni? Hogyan 

érezték magukat közben? Mennyire voltak azonos hullámhosszon?  

 

Csoportos gyakorlat a pozitív visszajelzések kifejezésének gyakorlása: Körben haladva 

az adott diák mindenkinek mond vele kapcsolatban legalább egy pozitív dolgot. A 

megszólított diák azonnal reagál rá. Mindenki kerüljön sorra és mindenki kapjon pozitív 

visszajelzést! Ha valamelyik diák nagyon marginális helyzetben van a csoporton belül, akkor 

a vezetők készüljenek fel a maguk részéről pozitív visszajelzések nyújtására az adott 

diáknak. 

 

Szerepjáték: Ha belefér az időbe, és ha elég aktív a csoport, akkor el lehet játszani 

néhány olyan helyzetet, ahol valaki megszólítja a másikat. Pl. egy buliban / iskolai szünetben 

/ szakkörön / hazafelé menve az iskolából hogyan szólítana meg valakit, akivel szívesen 

barátkozna / szívesen elhívna egy randira? Szerepcsere is ajánlott. A megbeszélési 

szempontok azonosak a korábbi szerepjátékoknál leírtaknál.  

 

7. Önértékelés és változásra való képesség:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

Mindenkinek szüksége van arra, hogy önmagát értékes és szerethető embernek tartsa. 

Ehhez tisztában kell lennünk saját értékeinkkel, de ugyanakkor korlátainkkal is. Ha ismerjük 

önmagunkat, akkor tudunk megfelelő feladatokat vállalni az életünkben és megfelelő célokat 

kitűzni. Ilyen cél lehet önmagunk fejlesztése is. Ehhez azonban hinnünk kell abban a 

képességünkben, hogy tudunk változni. A változás képessége tanulható. Ez más képesség, 

mint az akaraterő. Pozitív irányban bárki változni tud, ha kitűzi a célokat és elindul egy úton a 

céljai megvalósítása felé. A változás képességének fejlesztéséhez három dolgot kell szem 
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előtt tartanunk: Fel kell ismernünk, hogy a változás képessége tanulható, hinni kell abban, 

hogy képesek vagyunk változni, és tervet kell kidolgoznunk a változáshoz.  

 

Csoportos megbeszélés: mindenki mondjon el legalább egy dolgot, amiben korábban 

képes volt a változásra. Mondja el azt is, hogy milyen területen elégedett magával, és miben 

szeretne a közeljövőben változni.  

 

Csoportos játék: „Rejtély” (Rudas, 2007). Célja: a diákok szembesítése azzal, hogy 

viselkedésük milyen hatást vált ki a másikból, illetve az egymással kapcsolatos érzések 

megfogalmazása, egymással való megosztása. A csoportvezető részéről komolyabb 

csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel; vigyázni kell, 

nehogy személyeskedésbe forduljon át. Tartama kb. 30 perc. A csoportvezető arra kéri a 

csoporttagokat, hogy jól nézzék meg egymást, majd mindenki válassza ki azt a személyt, aki 

a legtitokzatosabb a számára. Egy erre vállalkozó diák közli a csoporttal, hogy kit választott, 

ki a legrejtélyesebb számára, majd hozzá fordul a következő mondatkezdéssel:” Számomra 

az a rejtélyes benned, hogy…” Akit megszólított, az megteheti, hogy nem reagál erre, de 

hasznosabb, ha megpróbálja végiggondolni és ezt meg is osztja a többiekkel, hogy vajon 

milyen viselkedése okozhatta a másik csoporttagban ezt a benyomást. A többi csoporttag is 

bekapcsolódhat visszajelzéseivel a beszélgetésbe. Ezek után sorra kerül a többi csoporttag 

is, az elmondottak szerint. Végül a csoport megbeszéli a gyakorlat tanulságait, tapasztalatait 

 

8. Nehézségekkel való megküzdés:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

Mindannyian kialakítunk olyan megküzdési módokat, amelyekkel nehéz helyzeteket 

igyekszünk kezelni. Ezek elég sokfélék lehetnek, ezek közül némelyek hasznosak, mások 

inkább károsak. Hasznos lehet például a problémamegoldás módjának megtervezése, 

másokkal való beszélgetés a problémákról, tanácsok kérése, naplóírás vagy a nehéz helyzet 

miatt feszültség levezetése aktivitással, például sporttal. Bizonyos helyzetekben a 

figyelemelterelés vagy a belenyugvás is hatékony lehet. Nem hatékony viszont az, ha csak 

rágódunk a problémákon és nyalogatjuk a sebeinket, mert ez csak fokozza a bennünk lévő 

feszültséget. Szintén nem vezet eredményre az, ha valakin kitöltjük a haragunkat. 

Kimondottan káros a problémák megoldása helyett alkoholfogyasztással elterelni a 

figyelmünket. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy az alkoholfogyasztás segít elviselni a 

nehéz helyzeteket. Ez valójában önbecsapás, hiszen aktuálisan segíthet elhessegetni a 

problémát, de maga a probléma nem oldódik meg. Sőt, az alkoholfogyasztás csak újabb 

problémákat szül (anyagi problémák, családi veszekedések, munkahely elvesztése, stb.). 
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Sok másféle módja is van a nehéz helyzetekkel való megküzdésnek. Az, aki az 

alkoholfogyasztást választja, valószínűleg nem ismer más, eredményesebb megküzdési 

módot.   

A leggyakoribb megküzdési módok felsorolását példákkal szemléltetve lásd a 6. 

mellékletben.   

 

Közös beszélgetés a megküzdéssel kapcsolatban:  

Ki hogyan oldana meg különböző nehéz helyzeteket? (pl. bukásra áll valamilyen 

tantárgyból; sokat fáj a feje; magányos; nincs a szüleinek pénze megvenni a számára azt, 

amit szeretne; stb.) Érdemes az adott környezetben gyakori problémákat összegyűjteni. A 

megvitatás során fontos a vezetők aktivitása abban, hogy mely helyzetmegoldási módnak 

milyen előnyei és hátrányai vannak. Ajánlhatnak egészséges megküzdési lehetőségeket.  

 

9. Negatív érzelmi állapotok csökkentése, feszültségcsökkentés:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

Mindenkinek vannak negatív érzelmi állapotai, ezek természetes részét képezik az 

életünknek. Ilyenek például a szomorúság, harag, csalódottság, fájdalom, félelem, 

szorongás, stb. Fontos megtanulnunk ezeket felismerni és megfelelő módon kezelni. Itt 

vissza lehet utalni az előző foglalkozás témájára, a nehéz helyzetekkel való megküzdésre. 

Ennek az egyik sajátos esete az, amikor a negatív érzelmi állapotainkkal kell valahogyan 

megküzdenünk. Fontos hangsúlyozni, hogy nem mindig lehet ezeket teljesen megszüntetni; 

ezek elviselése is fontos képességünk. Ezek a készségek sem velünk születettek, mint 

ahogyan a korábbiakban tárgyalt készségek sem, ezt is tanulni, gyakorolni kell.  

 

Csoportos beszélgetés:  

- Mindenki gyűjtsön példákat arra, hogy hogyan lehet a negatív érzelmi állapotokat 

csökkenteni vagy elviselni.  

- Osztályozzák ezeket az eredményességük szempontjából.  

- Gyűjtsenek össze minél több hatékony módszert.  

- Át kell beszélni azt is, hogy a nem hatékony, vagy a káros módok miért nem 

kívánatosak. 

- Külön érdemes kitérni az alkoholfogyasztás ilyen irányú szerepére: tévhit, hogy az 

alkohol felvidítja az embert, emellett számos káros hatása is van.   

- Hasznos technikák például a relaxáció, beszélgetés, naplóírás, sport. 
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A relaxáció fogalmának és módszerének ismertetése: A csoportvezető rövid ismertetőt 

tart az izomfeszülés, a testi állapot és a lelkiállapot összefüggéseiről, a túlzott izomfeszülés 

és a testi tünetek közötti kapcsolatról, a testi és lelki ellazulás technikájáról, fontosságáról, 

megtanulásának módjáról.  

- A relaxáció segít felismerni azt, hogy mikor vagyunk feszültek, hol van a testünkben 

feszültség, illetve segít azt csökkenteni vagy akár teljesen megszüntetni.  

- Célja a felesleges túlfeszülések megszüntetése.  

- Megtanulásához rendszeres gyakorlás szükséges.  

A relaxáció eredménye:  

- felfrissülés, pihentető hatás, kellemes érzelmi állapot, feszültségmentes nyugalom 

- testi tűrőképesség fokozódása: testileg: a fájdalomérzés csökkenthető. A meleg- és 

hidegtűrés fokozódik, az éhség is jobban elviselhető. A szervezet ellenállóbbá válik 

az egyszerűbb fertőzésekkel, megfázásokkal szemben. Könnyebbé válik a 

betegségek elviselése és gyorsabb lesz a gyógyulás. A fokozott feszültség miatt 

kialakult testi panaszok (pl. fejfájás, gyomorfájás) elkerülhetőkké válnak. 

- lelki tűrőképesség fokozása: konfliktushelyzetekben a nem megfelelő érzelmi-indulati 

válaszok csökkenthetők, a nyugalom jobban megőrizhető 

- a testi és tanulási teljesítmény fokozódik 

- jobban megismerjük saját terhelhetőségünk határait, a saját szervezetünkből jövő 

jelzéseket  

- a testi funkciók szabályossá válnak és szabályozhatóak lesznek, így a már kialakult 

testi panaszok csökkenthetők vagy megszüntethetők (pl. fejfájás, gyomorfájás, 

gyomorgörcs) 

 

Ezt követően a diákok csoportosan kipróbálják a Jacobson-féle progresszív relaxációt. A 

progresszív relaxáció a relaxációs módszerek egyik leggyakrabban alkalmazott formája. 

Instrukcióját lásd az 7. mellékletben. Ezt követi a relaxációs gyakorlat során átélt 

tapasztalatok közös megbeszélése. Fontos elmondani a diákoknak azt, hogy az itt 

bemutatott relaxációs gyakorlat csak megismerteti a diákokkal a technikát, de nem elegendő 

a relaxáció megtanulásához. Elsajátításához és későbbi hatékony alkalmazásához 

folyamatos otthoni gyakorlás szükséges. Otthoni gyakorláshoz ajánlható Bagdy Emőke 

Relaxáció, megnyugvás, belső béke című könyve (2014), amihez CD hanganyag is tartozik.  

 

10. Problémamegoldó és döntéshozó készségek fejlesztése:     

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  
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Az életben nap mint nap problémákkal szembesülünk, amiket meg kell oldanunk. Ehhez 

szükségünk van problémamegoldó készségekre. Ezek inkább a problémákkal való 

foglalkozás folyamatát határozzák meg és nem a konkrét megoldás tartalmát. Ez azért 

fontos, mert ha hirtelen kerülünk olyan helyzetbe, ahol gyorsan kell megoldanunk valamilyen 

súlyosabb problémát, akkor elkezdhetünk kapkodni, vagy ellenkezőleg: lebénulunk, és nem 

tudjuk, hogyan fogjunk hozzá a megoldás kitalálásához. Ilyen helyzetekben eszünkbe juthat 

a problémamegoldás ötlépcsős folyamata (érdemes ábrán szemléltetni).  

- Azonosítsd és elemezd a problémát: Mi is pontosan a problémám? Mi történt 

pontosan? Mit is érzek?  

- Gondolkodj a megoldásokról: Találj ki minél többféle megoldást (légy kreatív). 

Szerepeljen köztük az is, hogy beszélsz a problémáról valakivel, akiben bízol.  

- A megoldások értékelése: Gondold végig a felmerült megoldások előnyeit és 

hátrányait. Minél részletesebben tudod átgondolni, annál jobb. Vedd sorra a rövidtávú 

és a hosszútávú hatásokat is. Vesd el a kevésbé jó megoldásokat. 

- Döntés meghozása: Válaszd ki a legjobbnak ítélt megoldást, és kezdd el 

megvalósítani. 

- Tapasztald meg a döntésed következményeit: Milyen hogy érzed magad? Milyen 

most a helyzet, mi változott? Mit tanultál ebből?  

 

Közös gyakorlat az ötlépcsős módszer kipróbálására. A csoportvezető ismertet 

néhány problémát, ami közül a csoport kiválaszt egyet. Ennek a problémának a megoldási 

lépéseit beszélik át közösen.  

Példák a problémákra: 

- Péter hármast kapott a legutóbbi matek dolgozatára, de szeretne továbbtanulni, és 

ötöst szerezni év végére matekból. Mit tegyen?  

- Dórának még nincs elképzelése arról, hogy az általános iskola után hová menjen 

továbbtanulni, pedig hamarosan el kellene döntenie. Mit tegyen? 

- Kati szülei otthon dohányoznak a lakásban, és Kati utálja a cigarettafüstöt, és tudja 

azt is, hogy ártalmas az ő egészségére nézve is. Mit tegyen?  

- Éva nem szeretné kipróbálni az alkoholt, de tudja, hogy a buliban, ahová hétvégén 

menni fog, a legtöbben fognak inni alkoholt. Mit tegyen?  

- Dani testvére állandóan játszik az otthoni egyetlen számítógépen, neki pedig a házi 

feladatai elvégzéséhez gyakran szüksége lenne rá. Mit tegyen?  

- Zsolti úgy érzi, hogy a barátai mostanában nem keresik az ő társaságát, pedig ő 

szívesen lenne velük, Mit tegyen?  

- Érdemes még az adott környezetben előforduló további problémahelyzeteket is 

felvetni.  
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Ha marad rá idő, további helyzetek megoldását is át lehet beszélni. Fontos megemlíteni, 

hogy az ötlépcsős technika nem mindig elég a problémák megoldására. Ilyenkor érdemes a 

problémát kisebb egységekre szétbontani.  

  

11. Életcélok felállítása:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

Mindenki számára fontos az, hogy elérendő célokat tűzzön ki maga elé, és hogy 

megtalálja az utat a reális célok megvalósításához. Hangsúlyozni kell a reális célok 

kitűzésének fontosságát, (azaz azt, hogy azok illeszkedjenek az illető képességeihez és 

lehetőségeihez) és azt, hogy ezeket le tudjuk bontani apróbb, jobban megvalósítható 

egységekre. Időben kijelölhetünk rövid- és hosszútávú célokat. Hosszútávúnak tekintjük az 

egy hónapnál hosszabb időt igénylő célokat. Törekedni kell arra, hogy a célok ne általánosak 

legyenek (pl. sikeresebb akarok lenni az osztályban), hanem minél konkrétabbak (pl. 

szeretnék 2 új barátot szerezni). Ne legyenek irreálisak (pl. szeretném, ha mindenki a 

barátom lenne az osztályban).  

 

Gyakorlás: Mindenki fogalmazzon meg legalább egy hosszútávú célt a maga számára, 

amit fontosnak tart elérni. Írja le egy papírra. Ha tud, írhat többet is. Ezután a diákok írják le, 

hogy mi szükséges a cél(ok) megvalósításához. Fogalmazzanak meg legalább 3 lépést 

konkrét időpontokban, konkrét tennivalókkal. Majd alkossanak párokat és mondják el 

egymásnak a céljaikat és a megvalósításhoz vezető lépéseket. Adjanak tanácsokat 

egymásnak.  Utána közös megbeszélés keretében a párok elmondják a csoportnak, hogy 

mire jutottak. A csoportvezető segít korrigálni az irreális célokat vagy megvalósítási terveket.  

 

12. Csoporthoz való tartozás témája:  

 

A csoportvezető tájékoztatást nyújt a következőkről:  

 Minden embernek alapvető szükséglete, hogy mások elismerjék, szeressék őt. Ezt az 

igényünket többek közt a valamilyen csoporthoz való tartozással elégítjük ki (érdemes sok 

szemléltető példát felsorolni erre: osztályban, szakkörökben, hobbi területén, stb.).  

Ezután következik a közös beszélgetés a következő témák mentén:  

- Ki milyen csoporthoz tartozik?  

- Miért jó ez neki?  

- Hogyan vált a csoport tagjává?  

- Kellett-e hozni ezért valamilyen áldozatot?  

- Mit ad neki a csoport?  
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- Milyen példákat tudnak arra mondani, ha valaki „rossz társaságba” keveredik?  

- Miért teszi ezt?  

- Miért nem veszi azt észre, hogy ez rossz is lehet neki?  

- Tett-e már valamilyen helytelen dolgot azért, hogy mások kedvében járjon?  

- Újra megtenné-e?  

- Mi mást lehetne tenni?  

- Hogyan tud kitartani valaki amellett, hogy ne tegyen helytelen dolgokat mások 

kedvéért, vagy azért, hogy elfogadják őt? 

Ha esetleg valaki nem tartozik semmilyen csoporthoz sem, segítsük őt annak 

megfogalmazásában, hogy: 

- Hová szeretne tartozni? 

- Mit tehet vajon ezért?  

- Milyen segítséget szeretne kapni ehhez a foglalkozásokon?  

A tanulók reakcióinak és viselkedésének fényében mérlegelendő, hogy esetleg 

szükséges-e egyéni konzultáció is az iskolapszichológussal. 

 

13. Döntések az alkoholfogyasztással kapcsolatban:  

 

Az alkohol hatásait illetően az alábbi honlapokat ajánljuk figyelembe:  

 Alkohol – Országos Egészségfejlesztési Intézet http://egeszseg.hu/alkohol  

 

Ez a csoportfoglalkozás elsősorban a vezetők által nyújtott tájékoztatáson alapul a 

következő témák mentén:  

- Milyen rövidtávú hatásai vannak az alkoholfogyasztásnak? (pl. lelki hatások: 

oldottabb állapot, de gyengébb ítélőképesség, rosszabb reakcióidő, balesetek 

nagyobb esélye; akut alkoholmérgezés jelei, teendők, stb.).  

- Milyen hosszú távú hatásai vannak a rendszeres alkoholfogyasztásnak? (testi, lelki, 

társas kapcsolat, társadalmi, anyagi).  

- Hangsúlyozni kell azt, hogy a serdülőkori és a felnőtt szervezetre nem egyformán hat 

az alkohol, illetve, hogy a serdülőkori alkoholfogyasztás visszafordíthatatlan 

következményekkel járhat a még fejlődésben lévő szervezetre (főleg az agykéregre).  

- Kockázati tényező ismertetése az alkoholproblémákra vonatkozóan (alacsony 

stressztűrő képesség, alacsony önértékelés, magány, rossz családi minta, stb.).  

- Védőfaktorok ismertetése (jó feszültségkezelési módszerek, stabil önértékelés, jó 

társas kapcsolatok, pozitív családi minta, stb.).  

http://egeszseg.hu/alkohol
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A megbeszélés során fontos hangsúlyozni, hogy a kockázati és védőfaktorok megléte 

nem jelenti azt, hogy valakinek feltétlenül lesznek vagy biztosan nem lesznek 

alkoholproblémái.  

Ezt követi a közös beszélgetés a következő kérdések mentén: 

- Milyen viszonyulást szeretne kialakítani felnőttkorára az alkoholfogyasztással 

kapcsolatban? 

- Mit tart elfogadhatónak általában?  

- Mi az, ami már nem elfogadható?  

- Miért nem az?  

- Az elfogadható mértékű felnőttkori alkoholfogyasztáshoz milyen döntéseket kell nagy 

valószínűséggel meghoznunk az életünk során?  

- Hogyan lehet elérni azt, hogy serdülőkorban ne igyon valaki alkoholt?  

- Mit nyer vele az ember és mit veszít? 

Fontos a csoportvezetők aktív, szemléletformáló szerepe a beszélgetés alatt, azonban 

hagyni kell, hogy a diákok elmondhassák azt, amit tudnak és gondolnak az 

alkoholfogyasztással kapcsolatban.  

A vezetők legvégül megemlítik, hogy a következő foglalkozás lesz az utolsó, és 

mindenkit kérnek, hogy gondolják át, miben nyújtott segítséget számukra ez a program.  

 

14. Lezárás:  

 

Mindenki elmondja, hogy hogyan érezte magát a foglalkozások alatt, és mit nyújtott 

számára ez a program. A vezetők is elmondják, hogy milyenek volt számukra a 

foglalkozások, hogyan érezték magukat, és milyen hatást remélnek tőle.  

Érdemes megkérdezni a diákokat, hogy otthon beszéltek-e a szüleiknek a program 

foglalkozásairól, és ha igen, a szülők hogyan fogadták azt.  

A programban résztvevő diákok újra kitöltik a Gyermek Viselkedés Kérdőív magyar 

változatát.  

Közös relaxációs gyakorlat után befejeződik az utolsó foglalkozás. 

 

V. A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS STATISZTIKAI KIÉRTÉKELÉSE ÉS AZ 

EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE  

 

A prevenciós foglalkozások eredményességének vizsgálata a Gyermek Viselkedés 

Kérdőív (CBCLH) megfelelő skáláinak adataiból nyerhető. Ezek a skálák a visszahúzódás, a  
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depresszió és szorongás, a társas problémák és az agresszió és deviancia skálák. A 

program kezdete előtti és a letelte utáni értékeket kell statisztikai módszerrel egybevetve 

meghatározni, hogy van-e változás, ha ige, akkor jelentős mértékű-e és a kívánt irányba 

mutat-e. Az ESPAD kérdőív értékelése megmutatja, hogy a tanulók körében változott-e az 

alkoholfogyasztás mintázata a program után a program előttihez képest.  

 

VI. A PROGRAM TANULSÁGAINAK MEGBESZÉLÉSE A TANTESTÜLETBEN 

 

Fontos a vezetők tapasztalatainak utólagos összegzése, feldolgozása. érdemes a 

tantestület számára szóbeli, vagy akár írásbeli beszámolót is készíteni.  

4.3 A program belső monitorozási terve indikátorokkal  

A folyamatértékelést a csoportfoglalkozásokat vezető pszichológus végzi (kettős vezetés 

esetén a pedagógussal együtt). Az alkalmazásra kerülő indikátorok a következők: 

- A megvalósult foglalkozások száma és időtartama, ami a csoportvezető(k) által vezetett 

tevékenységnaplóban kerül rögzítésre. 

- A résztvevő tanulók jelenlétének nyilvántartása (résztvevő és hiányzó diákok száma) a 

prevenciós foglalkozásokon (mennyiségi módszer).  

- A csoportfoglalkozásokon résztvevő diákok érdeklődésének mértéke és aktivitása a 

foglalkozások alatt (minőségi módszer: a csoportvezető minden foglalkozás után a 

tevékenységnaplóban rögzíti a megfigyeléseit).  

4.4 1A program értékelési terve a hozzárendelhető mérőeszközökkel  

A prevenciós foglalkozásokra vonatkozó indikátorok a következők: 

A 12-14 éves diákok körében csökkennek a későbbi alkoholfogyasztásra veszélyeztető 

tényezők 

1. visszahúzódás mértéke 

2. depresszió és szorongás mértéke 

3. társas problémák 

4. agresszió és deviancia mértéke 

Ezen indikátorok előállítása a Gyermek Viselkedés Kérdőív (CBCL) megfelelő 

skáláinak adataiból nyerhető, azaz a vizsgálatuk kvantitatív kérdőívvel történik, mely 

figyelembe veszi a résztvevők életkorát. 

A tanulók alkoholfogyasztási szokásainak változását az ESPAD fentebb megadott 

kérdéseivel lehet mérni.  

A kérdőíves felmérés megtörténik a csoportfoglalkozások előtt, illetve az utolsó 

foglalkozáson is.  
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5. A megvalósításhoz szükséges erőforrások 

5.1 A program humán erőforrás-szükséglete, beleértve a programot közvetlenül 

megvalósítókat és az intézményi együttműködőket is 

 
A program foglalkozásait pszichológus vezeti. Mivel 10-15 fős csoportokban lehet 

dolgozni, ezért párhuzamosan legalább két csoport fog működni, ezért 2 fő pszichológus 

szükséges. A pszichológusok részéről szakmai követelmény minimum 2 év szakmai 

gyakorlat iskolapszichológusi vagy klinikai pszichológusi munkakörben. A program 

megvalósításához a pszichológusnak nem szükséges célzott képzés vagy továbbképzés, de 

jó, ha tájékozott a csoportdinamikai folyamatok, a csoportos önismereti technikák, 

szerepjátékok lebonyolítása területén, illetve szükségesek alapszintű addiktológiai ismeretek.  

A foglalkozások vezetőjéhez (kettős vezetés technikájaként) csatlakozhat az iskolában 

dolgozó pedagógus, ha arra önként vállalkozik. Ez esetben a tematikát, illetve a 

foglalkozások menetét előre meg kell beszélni.  

A kérdőívek statisztikai feldolgozásához szükséges egy fő statisztikában jártas 

szakember.  

 

4. táblázat: A program megvalósításához szükséges humánerőforrás 
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(feladat) 
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ő 

 

Szakképzett-

ség 

 

Szakmai tapasztalat 

A program 

megvalósításához a 

személy számára 

szükséges célzott 

képzés v. továbbképzés  

1. 

 

 

Foglalkozások 

vezetése 

2 pszichológus iskola-pszichológusi 

vagy klinikai 

pszichológusi 

gyakorlat, min. 2 év 

pszichológus diploma 

(MA vagy MSc) 

2. 
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pszichológussal 

együtt) 

1 pedagógus - előny: mentálhigiénikus 

végzettség 

3. Kérdőív 

eredményeinek 

statisztikai 

feldolgozása 

1 pszichológiai 

statisztikában 

jártas 

szakember  

- - 
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5.2 A program időtartama, ütemezése 

 

A program 14 foglalkozásból áll, melyek 45 percesek és a tanórák idejében történnek. 

Utána közvetlenül lehetőleg ne következzen óra. A program előtt felkészülés szükséges a 

pszichológus részéről (konkrét feladatok kiválasztása, szemléltetőanyagok előállítása). A 

foglalkozások után fontos a tapasztalatok összegzése. Egy év elteltével újra kitöltésre kerül 

az ESPAD kérdőív a programban részt vett diákok körében.  

 

5.3 Pénzügyi forrásigény és költségvetés-tervezet  

 

Ha nincs az iskolában alkalmazva pszichológus, akkor költségként merül fel az óradíja 

és az utazási költsége. A/4-es papírok szükségesek a kérdőívekhez és a szórólapokhoz, 

amit a diákok megkaphatnak. Szükséges megvásárolni a Gyermek Viselkedés Kérdőív 

magyar változatát, amennyiben az iskola nem rendelkezik vele. A kérdőíves adatok 

statisztikai feldolgozásáért – ha ez az iskolán belül nem oldható meg – szükséges fizetni.   

(lásd külön Excel táblázatban) 

 

5.4 Infrastrukturális szükségletek  

 

A szokásos iskolai órákhoz szükséges feltételek elegendők, azzal az egy módosítással, 

hogy a foglalkozásokhoz a székeket körben kell elhelyezni a teremben.  

6. Kommunikációs terv 

 

Külső kommunikáció: 

- Szülők felé: szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás szülői értekezleten a programról. Célja: 

véleményükkel, hozzáállásukkal támogassák a diákokat abban, hogy aktívan részt 

vegyenek a foglalkozásokon.  

- Diákok felé: osztályfőnöki órán a program céljáról való szóbeli tájékoztatás, valamit 

szórólapok kiosztása. Célja: ösztönözni a diákokat arra, hogy aktívan részt vegyenek 

a foglalkozásokon és így minél több haszna legyen a számukra.  

Belső kommunikáció: 

- Amennyiben van az iskolában olyan pedagógus, aki önkéntesen részt vesz a 

program foglalkozásainak lebonyolításában, akkor szükséges a jól működő munka 

érdekében: 
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- a pedagógus és a pszichológus között jó munkakapcsolat kialakítása  

- a közös szakmai felkészülés minden foglalkozás előtt 

- a foglalkozások utólagos szakmai megbeszélése minden egyes 

csoportfoglalkozás után 

- a program tapasztalatainak szakmai megbeszélése a program lezárása után 

- a csoportvezetők és az iskolaigazgató között: szükség esetén kommunikáció a 

program megvalósulásához szükséges feltételek biztosításáról (tanterem, papírigény) 

- a csoportvezetők és a kollégák közötti kommunikáció: a program lezárása után a 

csoportvezetők beszámolót tartanak a tantestületnek a program során nyert 

tapasztalataikról  
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1. melléklet: Szórólap diákoknak a serdülőkori alkoholfogyasztással kapcsolatban  

 

 

MIÉRT VÁRJ AZ ALKOHOL FOGYASZTÁSÁNAK 

KIPRÓBÁLÁSÁVAL FELNŐTTKORIG? 

 

 

Mert minél később próbálod ki, annál nagyobb az esélye annak, 

hogy: 

- az agyad jól fog működni 

- okosabban tudsz gondolkodni 

- jobban tudsz koncentrálni 

- jól tudod kontrollálni magadat 

- könnyebben találsz barátokat 

- sikeresebb leszel az életben 

-  

 

Nem is gondolnád, hogy az idegrendszer fejlődése még 

serdülőkorban is tart! 

 

Ne rontsd el örökre! 

 

VÁRJ MÉG! 

 

NAGYON MEGÉRI! 
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2. melléklet: Szórólap az alkoholbetegség okairól 

 

AZ ALKOHOLBETEGSÉG OKAI 

 

Alkoholbeteg vagy alkoholproblémás az az egyén, akinek az alkoholfogyasztása miatt 

bármiféle testi, lelki, családi vagy anyagi problémája van.  

Az alkoholbetegség kialakulásában több tényező játszik szerepet.  

 

Biológiai okok  

Vannak, akik veleszületett hajlammal, sérülékenységgel rendelkeznek az alkoholizmus 

kialakulására. Ez összefügg az agy öröklött tulajdonságaival (bizonyos receptorok 

jellemzőivel, bizonyos agyi ingerületátvivő rendszerek megváltozásával, illetve az alkoholt 

bontó enzimek mennyiségével).  

 

Lelki okok 

Az alkoholbetegség hátterében állhat valamilyen pszichiátriai betegség, ami a 

leggyakrabban szorongás vagy depresszió. Ilyen esetekben az alkoholfogyasztás valójában 

öngyógyítási kísérlet, ami rövidtávon hozhat enyhülést, de hosszabbtávon többet árt, mint 

amennyit segít.  

Abban az esetben is szolgálhat az alkoholfogyasztás a belső feszültség, a stressz 

enyhítésére, ha az illetőnek nincs semmilyen pszichiátriai betegsége sem, azonban 

nincsenek megfelelő módszerei a mindennapi feszültségek megfelelő kezelésére.  

Ezeknek a feszültségeknek az egyik leggyakoribb forrása a család, a házasság, a 

partnerkapcsolat.  

 

Gyakran az alkoholproblémás emberek apa nélküli családokból kerülnek ki, vagy olyan 

családokból, ahol az apa alkoholizált. Az alkoholproblémákkal küszködő személyek 

élettörténetében gyakori a szétesett család (válás, haláleset miatt), a szülőkkel való 

megromlott kapcsolat, illetve a családi konfliktusok.  

A feszültségek másik nagy csoportja munkahelyi gondokból ered. Ezek lehetnek a 

munkahelyen keletkező feszültségek, illetve a munkahelyi és a családi feladatok 

összehangolásának nehézségei.  

A gazdasági és a munkahelyi helyzet, a társadalmi változások szintén jelentős feszültséget 

előidéző tényezők. 

Azonban nem mindenkiből lesz alkoholbeteg, akinek sok a feszültség az életében! 

Bizonyos személyiségvonások gyakoribbak az alkoholproblémás személyek körében. 
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Ilyenek a magányosság, félénkség, gyanakvás, a szorongásra, depresszióra való hajlam, 

erőteljes érzelmek és indulatok, ellenségesség, önpusztító indulatosság, gyenge önkontroll, 

valamint bűnözői magatartás. 

 

A társas környezet hatása: 

Nagy eséllyel válik alkoholproblémássá az, akinek a környezetében mértéktelenül ivó 

személyek vannak, főleg akkor, ha az illető számára érzelmileg fontosak ezek a személyek. 

Veszélyeztető tényező az, ha valaki olyan környezetben él, ahol a lerészegedést nem ítélik 

el, sőt követendő, természetes, esetleg férfias dolognak tartják.  

 

Az alkoholizmus társadalmi okai 

Magyarországon a lakosság többsége a társasági ivást nemcsak elfogadhatónak, hanem 

kívánatosnak is tartja. Az arra hajlamos személyeknél azonban könnyen átalakul a társasági 

ivás alkoholproblémává.  
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3. melléklet: Szórólap diákoknak: Motiválás a program csoportfoglalkozásain való 
aktív részvételre 

 

 

MI KELL AHHOZ, HOGY BOLDOGULJ AZ ÉLETBEN? 

 

 

Van, ami nem rajtad múlik. 

DE SOK MINDEN IGEN. 

 

Tanuld meg azt, hogy  

- hogyan kezdeményezz kapcsolatokat! 

- hogyan figyelj másokra és magadra! 

- hogyan érd el azt, amit akarsz úgy, hogy közben ne bánts 

meg másokat! 

- hogyan oldj meg problémás helyzeteket! 

- hogyan vezesd le a feszültségeidet!  

- hogyan értékeld magadat és másokat! 

 

SENKI SEM SZÜLETIK ÚGY, HOGY EZEKET TUDJA. 

 

GYAKOROLNI KELL. 
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4. melléklet: Szórólap / oktatási segédanyag: Az önérvényesítő kommunikáció 

 

 

MIT MONDJ A MÁSIKNAK, HA VALAMI ZAVAR TÉGED AZ Ő VISELKEDÉSÉBEN? 

 

Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor meg akarunk kérni valakit valamire, vagy éppen 

minket kértek meg valamire, amire azonban nemet szeretnénk mondani.  

Az ilyen helyzetekben az emberek különbözően reagálnak. Vannak, akik jól megoldják 

ezeket, de vannak, akik durva stílusban válaszolnak, megbántják a másikat, és ezért nem 

érik el a céljukat. Vannak olyanok is, akik viszont nagyon alárendelődnek a másik 

személynek, és háttérbe szorítják a saját céljaikat.  

 

Az önérvényesítés (asszertivitás) azt jelenti, hogy úgy érvényesítjük a jogainkat, hogy 

közben nem sértjük meg a mások jogait.  

 

Az alárendelődő személy Az önérvényesítő személy Az agresszív személy 

nem mondja ki, amit akar, 

vagy ha kimondja, nem tart 

ki a véleménye mellett, csak 

a másik vélemény számít 

neki 

elmondja, hogy mit szeretne, 

de nem bántja meg vele a 

másikat, tiszteli a másik 

személy véleményét is  

félbeszítja a másikat, nem 

tiszteli a másik véleményét 

 

nem ér el hatást kedvező hatást ér el kedvezőtlen hatást ér el 

bizonytalan, elkerüli a 

konfliktusok megoldását  

magabiztos, ha kell, elismétli, 

amit mondott 

meggondolatlan, gúnyos, 

elutasító 

halkan beszél átlagos hangerővel beszél hangoskodik, kiabál 

nem néz a másik szemébe szemébe néz a másiknak farkasszemet néz a 

másikkal 

 

Hogyan kell ezt jól csinálni? (az önérvényesítő kommunikáció szabályai) 

• Gondold át, hogy mi a véleményed a dologról! 

• Fogalmazd meg világosan, hogy mit akarsz mondani! Ezt előtte jól gondold át! 
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• Tudd, hogy mit is akarsz elérni a válaszoddal (mit tegyen a másik személy vagy mit 

ne tegyen) 

• A saját igényeidet fogalmazd meg: „Azt szeretném, hogy ne kiabálj velem…” 

• Ne kritizáld a másikat („Mert te mindig kiabálsz!”) 

• Mondd el, hogy hogyan érint téged a másik viselkedése: „Ha te kiabálsz velem, az 

nekem rossz” 

• Kérd meg arra, amit szeretnél elérni. „Inkább szólj, hogy most valami fontosat akarsz 

mondani.” 

• Mondd el, hogy ez miért jobb megoldás: „Így nem lesz belőle veszekedés” 

 

Példa Valaki dohányzik melletted, ami téged zavar, és egyébként is tilos ott a 

dohányozás  

Kommunikációs 

stílus 

Az alárendelődő 

személy 

Az önérvényesítő 

személy 

Az agresszív 

személy 

Válasz Nem szól. Azt reméli, 

majd csak vége lesz, 

vagy majd valaki más 

szól helyette.  

„Elnézést, de itt nem 

szabad dohányozni 

és én nem is bírom a 

füstöt. Megtenné, 

hogy itt nem 

dohányzik?” 

„Nem látja, hogy itt 

nem szabad 

rágyújtani?! Nem 

tud olvasni?! 

Azonnal nyomja el 

el vagy menjen 

arrébb! 

 

PRÓBÁLD KI! 

 

MEGÉRI! 
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5. melléklet: Szórólap / oktatási segédanyag: A sikeres beszélgetés titka 

 

 

 

A SIKERES BESZÉLGETÉS TITKA 

 

Vannak emberek, akik könnyen tudnak beszélgetni másokkal és közben jól is érzik 

magukat, míg másoknak ez nehezebb. Ha az utóbbiak közé tartozol, akkor se keseredj el, 

mert ez a készség tanulható, fejleszthető.  

Íme néhány tanács, ami segíthet téged ebben: 

 

1. Az emberek sokszor azért beszélgetnek, mert önmagukkal akarnak foglalkozni. 

Mutass őszinte érdeklődést a másik személy iránt! 

2. Hallgasd figyelmesen a másikat és ösztönözd arra, hogy magáról beszéljen! Közben 

ne kalandozzon el a tekinteted össze-vissza, hanem figyeld annak az arcát és 

szemét, akivel beszélsz! 

3. De rögtön vedd le róla a tekintetedet, ha zavarban van amiatt, hogy valamilyen 

módon hibázott. Adj neki időt egy-egy félrepillantással, hogy visszanyerje a 

magabiztosságát. 

4. Ha butaságot mondott és emiatt mentegetőzik, fogadd el és segíts neki ezt 

elfelejteni. 

5. Mutasd ki, hogy értékeled a véleményét. Mindig lehet találni jó dolgot abban, amit a 

másik mond, még akkor is, ha sok mindenben nem értesz vele egyet. 

6. Amiben nem értesz vele egyet, azt kritizálhatod, de ne lenézően, hanem 

tapintatosan. Előtte gondold át jól, hogy hogyan tudod úgy elmondani a 

véleményedet, hogy azzal segítsd őt és ne bántsd meg. 

7. Ha a másik véleményét meg akarod változtatni, akkor apró lépésekben tedd ezt. 

Először egy olyan területen kezdd el, amiben nem túl nagy a különbség a 

véleményetekben. 

8. Ha tévedtél vagy te mondtál butaságot, akkor nyugodtan ismerd ezt el. Nem kell 

mentegetőznöd emiatt. Bárki tévedhet! 

9. Vitatkozás közben figyelj az arckifejezésedre! Vitatkozni ésszel kell, nem gúnyos 

mosollyal vagy fenyegető tekintettel. 

10. Gondold át a másik szemszögéből is a dolgokat. A másik ember szempontjait is 
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vedd figyelembe, amikor kialakítod valamiről a véleményedre. 

11. Ne legyél irigy a másikra, ha valamit jobban tud nálad! Biztosan van olyan dolog, 

amiben meg te vagy jobb. 

12. Minden ember vágyik az elismerésre. Ha őszintén el tudod ismerni a másiknak 

valamilyen véleményét és tulajdonságát, akkor azt bátran mondd el neki!  

 

Forrás: Mohás Lívia: Ki tudja, mi a siker? Magyar Könyvklub Rt., 2005. 
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6. melléklet: Oktatási segédanyag a megküzdési módok témájához 

 

MEGKÜZDÉSI MÓDOK 

Megküzdésnek nevezünk minden olyan cselekvést vagy gondolati műveletet, amelyet 

tudatosan alkalmazunk egy stresszteli szituáció kezelésére. 

 

A leggyakoribb megküzdési módok (Oláh, 2005):  

- Probléma-központú reagálás: A cél a fenyegetettség elhárítása, a helyzet 

megváltoztatása. Pl. „Minden lehetőséget számba veszek, ami segítheti a 

probléma megoldását.” „Megpróbálom megérteni e helyzetet.” 

- Támaszkeresés: A cél szintén a fenyegetettség elhárítása, a veszély 

megszüntetése, de ehhez közreműködőt igényel a személy. Pl. „Beszélek 

valakivel, aki konkrét lépést tehet a probléma kezelésére.” „Ilyenkor valakivel 

beszélnem kell az érzéseimről.” 

- Feszültség kontroll: A cél a személyiség egyensúlyának megőrzése, a személy 

figyelme a fenyegetésről önmagára, a saját feszültségére terelődik, de nem adja 

fel a helyzetmegoldás lehetőségét. Pl. „Próbálok minél határozottabban 

cselekedni.” „Igyekszem rugalmas lenni.” „Igyekszem távolabbról szemlélni a 

helyzetet és tárgyilagos lenni.” 

- Érzelem-központú reagálás: A cél a fenyegetettség keltette negatív érzelmi állapot 

megszüntetése. Pl. „Különböző dolgokkal megpróbálom elérni, hogy jobban 

érezzem magam.” „Igyekszem olyan helyzeteket felidézni, amelyekben 

kellemesen éreztem magam.” 

- Figyelemelterelés: elhárítási kísérlet, a személy kilép a helyzetből, halogatja a 

közbeavatkozást. Pl. „Más tennivaló után nézek.” „Igyekszem elfelejteni az 

egészet.”  

- Belenyugvás: A személy úgy érzi, el kell fogadnia azt, ami történt, és együtt kell 

élnie a felmerülő problémával. Pl. „A sorsra bízom magam” „Belenyugszom, hogy 

együtt kell élnem a problémával.” „Az időre bízom magam.” 
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- Érzelmek kiengedése: A fenyegetettség okozta feszültséget a személy 

kontrollálatlan, nem célirányos reakciókban vezeti le. Pl. „Dühbe gurulok.” 

„Bosszúálláson töröm a fejem.” 

-  Önbüntetés: A fenyegetést, a negatív érzelmi élményeket a személy úgy 

értelmezi, mintha az az ő korábbi, helytelen viselkedésének a jogos 

következménye lenne. Pl. „Magamban keresem a hibát.” „Elzárkózom az emberek 

elől.” 

 

Forrás: Oláh A (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Trefort Kiadó, Budapest.  
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7. melléklet: Oktatási segédanyag: A progresszív relaxáció instrukciója 

 

 

Progresszív relaxáció 

Helyezkedj el kényelmesen, keresd meg a hátadnak, derekadnak, végtagjaidnak a 

legmegfelelőbb testhelyzetet. Csukd be a szemed, és kezdj el figyelni a testedre. Most csak 

az a fontos, hogy olyan kényelmesen és elengedetten érezd magát, amennyire csak 

lehetséges.  

 

Kezdjük el a gyakorlást a jobb kezeddel! Szorítsd ökölbe a jobb kezedet, jól, de nem túl 

erősen feszítsd meg. És most figyeld meg a feszítést az ujjaidban, kézfejeidben és az 

alkarodban… Most lassan kezdd el kiengedni a feszítést! Hagyd, hogy a kezed lassan, 

fokozatosan ellazuljon. Figyeld meg, hogy miként zajlik az ellazulás az egyes ujjaidban 

sorban: kisujj, gyűrűsujj, középsőujj, mutatóujj, hüvelykujj. Ellazul a tenyér, a csukló, az 

alkar… Ismét feszítsd meg a jobb kezed… majd engedd el. A kezed kényelmesen 

elnehezedik, megpihen.   

 

Most szorítsd ökölbe a bal kezed, figyeld meg a feszülés érzését a kezedben… és most 

lassan kezdj ellazítani. Figyeld meg, ahogy a feszítés lassan átadja a helyét az 

ellazulásnak. Kövesd végig a lazulás folyamatát. Lazítsd tovább egyenként az ujjaid, a 

kisujjad, gyűrűsujjad, középsőujjad, mutatóujjad, hüvelykujjad. Lazítsd el a kézfejed, 

csuklódat, alkarodat… Ismét feszítsd meg a bal kezedet… majd hagyd ellazulni. A kezed 

kényelmesen, elengedetten megpihen, elnehezedik.  

 

Most feszítsd meg a jobb felkar izmait: hajlítsd be könyökben a jobb kezed, hogy érezd, 

ahogy a felkar izmai megfeszülnek. Figyeld meg a feszülést… és most lazítsd el: engedd 

lassan vissza a karodat a kiinduló helyzetbe. Kövesd az ellazulás folyamatát… Ismét 

feszítsd meg a jobb felkart… és most engedd le, hagyd, hogy ellazuljon.  

 

Ismételd meg most mindezt a bal felkaroddal is: feszítsd meg a bal felkar izmait…, majd 

lazítsd el, közben engedd lassan vissza a karodat a kiinduló helyzetbe. Figyeld meg a 

feszülés oldódásának a folyamatát… Feszítsd meg ismét… majd lazítsd el.  

 

Helyezkedj el megint kényelmesen, kezdj el figyelni az arcizmaira. Húzd fel erősen a 

szemöldöködet, úgy, hogy ráncolódjon a homlokod, és tartsd így. Közben figyeld a feszülés 

érzését a homlokodon… És most engedd le a szorítást, hagyd, hogy a homlokod kisimuljon. 
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Figyeld meg, hogy a homlok ellazításával az egész fejtető is ellazul… Ismételd meg a 

feszítést… és az ellazítást.  

Most szorítsd jól össze a szemkörüli izmokat, mintha a szemedet bántaná a fény. Figyeld 

meg az izmok feszülését… Most pedig lazítsd el, engedd, hogy a szem körüli izmok is 

ellazuljanak. Figyeld meg az átmenetet a feszítés és a lazítás között. Figyeld meg, hogy 

hogyan lazulnak el egyidejűleg a homlok izmai és az orr körüli izmok is… Feszítsd meg 

most újra a szem körüli izmokat… majd újra lazítsd el. 

Most szorítsd jó erősen össze az ajkaidat és az állkapcsodat, a fogaiddal harapj erőteljesen 

össze. Figyeld meg ezt az érzést… És most lazítsd le az ajkaidat és az állkapcsodat. 

Hagyd, hogy az ajkaid és az egész arc izomzata ellazuljon. Engedd, hogy az ajkaid egy 

kicsit kinyíljanak… Figyeld meg a feszítés és a lazítás közötti különbséget. Most ismételd 

meg újra a feszítést… majd a lazítást. Törekedj arra, hogy az egész arca minél teljesebben 

ellazuljon.  

 

A nyakizmok ellazításával folytatjuk a gyakorlatot. Feszítsd meg a nyakizmaidat úgy, hogy a 

fejedet fordítsd el az egyik irányba, mintha a vállad fölött akarnál átnézni. Közben figyeld 

meg, hogy hogyan feszülnek meg a nyakizmaid… Most lassan engedd vissza a fejedet a 

kiinduló helyzetbe és közben figyeld meg a nyakizmok fokozatos ellazulását… Ismételd meg 

ezt a másik irányba is: jó erősen feszítsd meg a nyakizmokat…, és most engedd vissza a 

fejedet a kiinduló helyzetbe és közben figyeld meg a nyakizmok fokozatos ellazulását… 

Ismételd meg ezt most az első irányba: megfeszülnek a nyakizmok…, majd visszatérve az 

eredeti helyzetbe, ellazulnak… Ismételd meg ezt az ellentétes irányba is: megfeszülnek 

izmok… majd visszatérve ellazulnak. 

Végül a fej lassú jobbra-balra gördítésével lazítsd el még jobban nyakizmaidat és keresd 

meg a fejednek a legkényelmesebb helyzetet. 

 

Most a mellkas felemelésével a két válladat feszítsd jó erősen hátra, mintha a lapockáidat 

akarnád összeérinteni… Figyeld meg az izmok feszülését… Majd a mellkasodat és a 

vállaidat engedd vissza, és lazítsd el a vállízületeidet, s a hátizmaidat, figyeld meg közben 

az izmok ellazulását…. Ismételd meg a feszítést… és a lazítást.  Figyeld meg, hogy hogyan 

sugárzik szét az ellazulás a hátizmaidban.  

Feküdj továbbra is kényelmesen, majd húzd előre a két válladat. Figyeld meg eközben az 

izmok feszülését… majd hagyd leesni a válladat és éld át közben az ellazulás folyamatát… 

Húzd ismét előre a vállaidat… majd visszaejtve hagyd ellazulni őket. 

 

A figyelmét most fordítsd a mellkasodra. Vegyél egy mély lélegzetet, tartsd bent a levegőt 
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egy darabig, és figyeld meg a bordaközi izmok és a mellkas feszülését... Majd lassan 

engedd ki a levegőt az orrodon és a szádon keresztül és figyeld meg az ellazulás 

folyamatát… Ismét vegyél egy mély lélegzetet, koncentrálj az izmok feszülésére… és most 

a lassú kilélegzésnél a még teljesebb ellazulásra… 

Folytasd lassú, kényelmes ritmusban a légzést és figyeld meg, hogy a mellkas izmai minden 

egyes kilélegzésnél egyre lazábbá és lazábbá válnak. 

 

Most jó erősen húzd be a hasad és feszítsd meg a hasizmaidat. Figyeld meg a létrejött 

feszülés érzését… és most engedd ki az izmokat és lazulj el… Figyeld meg a hasizmok 

feszülése és ellazulása közötti különbséget…  Most pedig nyomd ki a hasad, feszítsd meg a 

hasizmaidat…, majd engedd vissza, lazítsd el az izmokat… Újból húzd be a hasad, 

miközben megfeszíted az izmaidat, majd megint lazítsd el. Újból nyomd ki a hasad, és 

megint lazítsd el. 

Lassan az egész törzs ellazul. Engedd, hogy egész testedet a kellemes melegség és 

nehézségérzés járja át. 

 

Figyelj most a lábaidra. Feszítsd jól meg a lábfejeidet felfelé, hogy az arcod felé nézzenek. 

Feszül a lábfej, a boka, a lábszár, a térd, a comb. Figyeld meg ezt az érzést… És most 

lassan kezdd ellazítani a lábaidat és kövesd figyelemmel, ahogyan fokozatosan ellazulnak 

az izmok, egyre jobban és jobban… Ismét feszítsd meg a lábaidat, de most a lábfejeket 

feszítsd lefelé. Megfeszül a lábfej, végig az egész láb… És most engedd el… Újból feszítsd 

felfelé a lábfejedet, megfeszítve végig a lábát… majd engedd el… Majd újból feszítsd lefelé 

a lábfejedet, feszüljön végig a láb… majd lazítsd el. Engedd, hogy a lazulás szétterjedjen a 

lábaidban, szétsugározzon az egész testedben. Lassan ellazul az egész tested.  

 

És most gondolatban járd végig még egyszer az egész testedet. Most már nem kell 

megfeszíteni az egyes testrészeket. Arra koncentrálj, hogy a feszítés helyett kellemes 

melegséget és nehézséget érezz a tagjaidban. Kezdjük az ujjaidban. Engedd, hogy az ujjaid 

tovább lazuljanak. Egyre jobban ellazul a kéz is, az alkar, a felkar, kellemes nehézségérzés 

járja át a karjaidat. Ellazul a váll, és a feszítés helyett mindenütt kellemes nehézséget érzel. 

Tovább lazulnak az arcizmok, a fejtető. Egyre jobban és jobban ellazulnak a szemkörüli 

izmok, az ajkak, a nyelv, az állkapocs. Egyre lazábbak a nyakizmok is, a mellkas, a hát, a 

hasizmok és a csípőtáji izmok. Egyre lazábbak a lábizmok: a comb, a lábszár, a lábfej. 

Kellemes nehézségérzés és melegség járja át az egész testedet. Jó így ellazultan pihenni.  

 

És most a figyelmedet ismét fordítsd a légzésre. Kövesd, ahogy a levegő szabadon 
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beáramlik az orrodon keresztül a tüdődbe, majd onnan ki. Lélegezz lassan, egyenletesen.  

És most néhány percig diktálni fogom a lassú légzés ritmusát, próbálj meg követni: Be-2-3, 

ki-2-3-4, be-2-3, ki-2-3-4… (3 percen át kb. másfél másodpercenként számolni) 

Számold most egy ideig saját magad a ritmust ugyanebben a tempóban és figyeld meg, 

ahogyan minden egyes kilélegzésnél egyre jobban és jobban ellazulsz. (2 perc). 

Most én fogom egy darabig diktálni a légzés ritmusát, próbálj meg újból követni: Be-2-3, ki-

2-3-4, be-2-3-, ki-2-3-4… (3 percen át kb. másfél másodpercenként számolni) 

 

Most befejezésül egész lassan és fokozatosan szorítsd ökölbe a kezeidet, jó erősen feszítsd 

meg az egész testedet, majd lazítsd el magad, nyújtózz egy jó nagyot, és végül nyisd ki a 

szemed. Frissebbnek, kipihentnek, erősebbnek érzed magad.  

 

Forrás:  

Kopp Mária (1995): A szorongás kognitív viselkedésterápiája. Végeken Kiadó, Budapest 

 



Összes per feladat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. egységár db összes egységáralk./db összes egységáralk./db összes díj fő összes

1

Foglalkozások vezetése, ha a 

pszichológus nem az iskola 

alkalmazásában áll (dupla 

csoportttal kalkulálva egy 

osztályban) 0 0 0 10000 2 280000

2

Pszichológus útiköltsége, ha 

nem az iskola alkalmazásában 

áll 14 5000 70000

3 Szórólapok kiosztása A/4-es papír 1000 5 5000 5000

4
CBCLH gyermekviselkedési 

kérdőív megvásárlása 
CBCLH kérdőív 

66.000 1 66.000 66000

5
Kérdőível statisztikai 

kiértékelése 10000 1 10000 10000

Összes per költségtétel

A program összköltsége 431000

Termék(ek)
napok / hetek / hónapok /negyedévek bérberendezések, felszerelések

Költségtételek

anyagok szolgáltatások

Iskolai alkoholfogyasztást megelőző program

Tevékenység (feladat)




