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Köszönjük a résztvevő diákok és tanárok,  előadók és szülők, valamint önkéntes segítők 

közreműködését.  

A program megvalósulását támogatták:  

         Az Egészséges Városért Közalapítvány „ 

Beszélj róla velünk is és Fogadd el mit adhatunk ! „  programjait lezáró értékelő kérdőív releváns 



pontjainak tapasztalatai összehasonlításban korábbi vizsgálatokkal 

                                                            

             

Közalapítványunk  ötödik éve folytatja a Szeretném, ha szeretnének sorozat keretében a családi életre 

nevelés programot, melynek célja tanuló ifjúság számára alternatívák bemutatása az egészségi állapotot 

befolyásoló tényezők , mozgási és táplálkozási szokások felmérése, a mindennapi környezet és az egyén 

kölcsönhatása valamint a  káros szenvedélyekhez való viszony terén. 

A kérdőívek kitöltésében részt vevő iskolák hagyományosan Szentendre általános iskolái ( Izbégi 

Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Barcsay Jenő Általános Iskola,  Templomdombi 

Általános Iskola),  illetve a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola.  

2017-ben   a korábbi évekhez képest kevesebb fiatal, 107 tanuló töltötte ki azt a kérdőívet, amelyben arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a 8-12. évfolyamos tanulók mit gondolnak az egészséges életmódról, milyen a 

közérzetük, és milyen adott iskolához és szűkebb környezetükhöz való viszonyuk. 

 

A főbb kérdések, amelyek tükrében elkészült az elemzés, az alábbiak voltak: 

- Szeretsz ebbe az iskolába járni? , Mennyire fontos számodra a tanulás?, Melyik állítással értesz egyet? Az iskolában… 

(képességfelmérés) 
- Mennyire van elképzelésed arról, hogy mivel szeretnél foglalkozni életed folyamán?/ Próbáld meg elképzelni, hogy mi 

történik veled a következő tíz évben!, 
- Mi a legjellemzőbb rád az utóbbi időben?, Mennyire tartod magad egészségesnek? 
- Mennyire fontosak az alábbi dolgok számodra? (sikeres munka, anyagi jólét, család, gyerekek, egészség, szerelem, igaz 

barátságok, önállóság, nemzeti érzés/magyarságtudat, segíteni másokon, szépség, vallásos hit) 
- Mi az, amit annak érdekében teszel, hogy egészségesen élj?,  Mi az/mik azok az életedben, ami(ket)t kevésbé 

egészségesnek, esetleg károsnak gondolsz? ( 
- e két kérdés kifejtős, azaz a gyerekek saját szavaikkal fogalmazzák meg a válaszukat) 

- Vannak e valamilyen függőséggel küzdő személy a környezetükben? (alkohol, cigaretta, drog, számítógép függés) 
- Milyen gyakorisággal töltöd az idődet az alábbi módon? (barátokkal, haverokkal; családdal, rokonokkal; unatkozással; 

sportolással; különórára járással (nem sport); szórakozóhelyekre járással; olvasással; számítógépezéssel; TV nézéssel; 

házimunka végzésével) 
 

 A „Szeretsz-e ebbe az iskolába járni?” kérdésünkre a 107 tanuló válaszadásához képest a 34 fő „nem 

nagyon” megjelölése magasnak mondható. A korábbi években az adott intézmény elutasítása nem volt 

jellemző, kiugróan a Petzelt Szakiskola „nem nagyon” megjelölésének száma a legmagasabb, az ott, 30 

főből majd fele, azaz 13 fő jelölte meg ezt a lehetőséget. 

  62 tanuló számára eléggé fontos a tanulás (erre utaló kérdésünk válaszai alapján), 20 tanuló 

számára viszont ez nem nagyon, vagy egyáltalán nem fontos. Ehhez kapcsolódóan válaszadóink több, mint 

50%-a úgy gondolja, hogy az iskolában többre lenne képes, mint amennyit valóban teljesít, ez általában 

minden eddigi évben jellemző válasz volt, három tanuló vallja azt, hogy mélyen a képességei alatt teljesít. 

A jövőkép azonban bíztató számokat mutat: 50 %, azaz a diákok fele valószínűnek tartja, hogy tervei 

megvalósulnak. 

  Mi a legjellemzőbb rád az utóbbi időben? - tettük a fel a kérdést, hogy megtudjuk, milyen a 

korosztály boldogságérzete. A korábbi évekhez hasonlóan a tanulók közel fele az általában jellemző 

mondattal válaszolt: „néha boldog vagyok, néha nem”. 

 

 



 
1. ábra 

 

 
2. ábra 

 

 

  Skálán meghatározható értékeket soroltunk fel 8. kérdésünkben. 1-5-ig osztályozhatták a 

tanulók azokat az alapvető, a bevezetőben már felsorolt fogalmakat amelyek fontos szerepet tölthetnek be 

mindennapi életükben. Ebben az évben azt tapasztaltuk, hogy  a vallásos hit jóval kedvezőbb 

fontossági megítélést kapott, mint a korábbiakban. A szerelem fontosságát illetően is jelentős változást 

láthattunk: ebben az évben a kitöltők több mint fele (57 fő) a legmagasabb osztályzatot adta e fogalomnak 

(ez a korábbi években döntő többségében hármas osztályzatot ért). Számítottunk arra azonban, hogy a 

legmagasabb osztályzatokat a sikeres munka, anyagi jólét, egészség, illetőleg a család, gyerekek fogalmak 

kapták. Amit még érdemes megjegyeznünk, hogy a szépség megítélése is felértékelődött: ez jóval több 

négyes és ötös osztályzatot kapott, mint a korábbi években, összesen 45  fő értékelte jó jeggyel ezt a 

fogalmat. Az azonban nem tisztázott, hogy a szépség, mint érvényesülési lehetőség, vagy épp, mint 

követendő példa jelenik meg a tanulók gondolkodásában. E pozitív megítélésben közre játszhat az is, hogy 

a médiumok a szépségkultusz XXI. századi közvetítésekor egyenlőségjelet tesznek a sikeresség között,  

azaz: akkor lehetsz sikeres, ha szép vagy. 

 

  
   

 

2012   nagyon fontos % inkább fontos % 

 (5: nagyon fontos 

– 
1: egyáltalán nem 

fontos 

 Értékek    2015 2017 2015 2017 

2 4,61 1 egészség                 79 74 15 13 
1 4,63 2 igaz barátságok        72 70 20 22 
4 4,42 3 sikeres munka        59 63 32 26 
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3 4,52 4 önállóság   51 54 33 29 
7 4,13 5 család, gyerekek     53 54 23 23 
5 4,38 6 anyagi jólét             45 53 39 30 
6 4,19 7 szerelem 42 52 30 22 
8 3,97 8 segíteni másokon    32 46 43 34 
10 3,46 9 nemzeti érzés, 

magyarságtudat      
20 25 35 31 

9 3,8 10 szépség 17 23 36 19 
11 2,56 11 vallásos hit            9 14 6 18 

3. ábra 

 

 

A következő kérdéscsoport az egészségi állapottal, az ehhez való viszonyról szólt. A tanulók jóval jobbnak 

ítélik meg egészségi állapotukat, kilencvenen teljesen, vagy inkább egészségesnek érzik magukat, és ez 

mindenképpen pozitív tendenciára utal. Ehhez kapcsolódó kontroll kérdésünk összevetésében  a válaszok 

egyenesen arányosak, azaz ugyanebben az arányban élnek a gyerekek részben vagy teljesen egészségesen.  

 

 
4. ábra 

 

A 14. és a 19. kérdésünkre adott válaszok is tükrözik azt, hogy a tanulók fontosnak tartják, hogy már ebben 

az életkorban is foglalkozni kell az egészséggel, hiszen „már fiatalon is sokat lehet tenni a felnőttkori 

egészségért”, illetve „az egészséget elsősorban az határozza meg, hogyan élünk, az orvosi ellátás 

másodlagos szempont”. 

 

 
5. ábra 

 

Ebben az esztendőben újításként megkértük a tanulókat, jelezzék véleményüket arra nézvést, hogy hogyan 

ítélik meg a dohányzást, illetve mi a véleményük azokról, akik az alkoholtól lerészegednek? A felkínált 

választási lehetőségek a dohányzás témakörében (több válasz is megjelölhető opcióval): „károsnak 
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tartom”, „kipróbálnám, milyen lehet”, „elítélem”, „ártanak a nem dohányzóknak”, „kis mennyiségben nem 

ártalmas”. Az alkohollal kapcsolatban választhatók voltak: „ártalmas az egészségükre”, „ártalmas a 

családjukra”, „ártalmas a környezetükre”, illetve „nincs véleményem”. A dohányzás káros volta a 

válaszokban szinte egyáltalán nem kérdőjeleződött meg, noha 28 jelölést kapott az a nézet, amely szerint 

a dohányzás kis mértékben nem okoz maradandó károkat. Az alkoholnál jóval szórtabb eredménnyel 

találkozhatunk, és magas a tartózkodók aránya is: 39 tanulónak egyáltalán nincs véleménye a témával 

kapcsolatosan. 

 

  Megkértük tanulóinkat, hogy fogalmazzák meg a saját szavaikkal azt, hogy mit tesznek azért, 

hogy egészségesebben éljenek? A legjellemzőbb válasz típusok: „sportolok, próbálok egészségesen enni”, 

„sportolás, egészséges tudatos táplálkozás, kevesebb stressz”, „nem csinálok káros dolgokat” - azaz a 

tanulók döntő többsége kiemelten fontosnak tartja a rendszeres mozgást és az egészséges 

táplálkozást, valamint a káros szenvedélyek elkerülését. Ehhez kapcsolódóan kérdeztük, „Mi az/mik 

azok az életedben, ami(ket)t kevésbé egészségesnek, esetleg károsnak gondolsz?”. Itt volt némi 

értelmezési probléma, ugyanis a kitöltők nem saját életükre vonatkozóan írták meg válaszukat, hanem 

általánosságokat soroltak fel. Akik jól értelmezték a kérdést, azok válaszai közül álljon itt néhány: 

„pesszimizmus, pár dologgal kapcsolatban stressz, nutella”, „számítógép, telefon, kevés mozgás”, „sokat 

gépezek”, „szüleim cigiznek”. 

 

   Megkérdeztük a gyerekeket arról is, ismernek-e a környezetükben olyan személyt, aki 

rendszeresen dohányzik, vagy fogyaszt alkoholt, gyakran használ drogokat, illetve érdeklődtünk a 

számítógép függő ismerőseik után is. A tanulók körében szinte minden évben megtapasztalható az, hogy 

a környezetük nem hermetizált, azaz akár napi szinten is találkoznak olyan emberrel, aki dohányzik, vagy 

alkoholt fogyaszt, és amíg a dohányzással kapcsolatban elutasítóak, az alkoholizálással kapcsolatosan nem 

az a döntő, hogy önnön egészségükre ártalmas e tevékenység, jóval kiemeltebben szerepel a környezetre 

gyakorolt hatás, vagy inkább a távolságtartás. Azonban így is magas a dohányzási arány, a gyerekek 

környezetében sokan cigarettáznak, ami előbb utóbb egy rossz minta követését eredményezheti. 

Droghasználó ismerősök léte a környezetben nem releváns, az új elemként megjelölhető számítógép 

függés azért már inkább tapasztalható. 

 
6. ábra 
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7. ábra 

 

 
8. ábra 

 

A diákok 70 %-a   ismer legalább  a közeli ismerősök között 2-3 dohányzó embert,  10 %-uk  5 cigarettázót. 

Rendszeresen alkohol fogyasztót ismer 20 %, magas arányban 1-2 ember van a környezetben. 

 

  A 20. kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, mivel töltik leginkább a szabad idejüket a tanulók? 

A felkínált lehetőségek közül a legtöbb időt (természetszerűen) a család és a rokonok társasága tölti ki, a 

legnépszerűtlenebb továbbra is a házimunka. Negatív tendenciát mutat az olvasással eltöltött idő; ebben 

az esztendőben a „ritkán”, vagy a „soha” kapták a legtöbb jelölést. A számítógéphasználattal eltöltött idő 

azonban, előzetes számításaink ellenére sem tűnik határozottan a legkedveltebb szabadidős 

elfoglaltságnak, holott azt gondolhatnánk, hogy a gyerekeket szinte alig lehet felállítani a számítógép 

mellől. 

 

  Végezetül álljon itt néhány szociális háttérre utaló adat: a kitöltők fele-fele arányban 

képviselték mindkét nemet, a gyerekek legalább 60%-a teljes családban él, csonka családban 22 fő 

nevelkedik fel.  

Ami a legmeglepőbb adat talán, az az anyagi háttérre utaló válaszok aránya, a kitöltők közül 63-man úgy 

tapasztalják, hogy „mindenünk megvan, amire szükségünk van”. Ez azért is meglepő, mert a napi 

kommunikációban mindig előkerül az anyagi lehetőségek hiánya, a rossz szociális helyzet. Erre 

vonatkozólag azért azt meg kell jegyeznünk, hogy több kitöltő esetén ezek az arányszámok kicsit 

szórtabban jelennének meg, azonban az a mostani felmérés   alapján   kijelenthető,  hogy a  tanulók  olyan  

körülmények  között élnek, amely 

megalapozza azt, hogy koncentrálhassanak a „dolgukra”, azaz tanuljanak, figyeljenek oda saját és 

környezetük egészségére, és minden adott ahhoz, hogy pozitív szemléletű, egészséges felnőtté váljanak. 

 

u  

 

9. ábra 

 

Rákóczi Petzelt Izbégi Barcsay összesen

0

50

100

150

Ismersz személyesen valakit, aki kokaint, 
amfetaminokat, extasyt vagy más kábítószert 

fogyasztott? 

igen nem  nem válaszolt

szüleim együtt nevelnek

édesanyám egyedül nevel

édesapám egyedül nevel

egyik édes szülőm és párja nevel

testvér

nevelőszülő nevel

nem válaszolt

0 10 20 30 40 50 60 70

Kik nevelnek?



 

                     
 

10. ábra 

 

 

 
 

11. ábra 

                 

 

Tárgyalt felmérésünk kérdései megegyezőek a korábbiakkal, hiszen eredményességünk akkor mérhető 

igazán, ha megfigyelhetjük azokat a véleményváltozásokat, amelyek jellemezték az adott korosztály 

gondolkodását – hogyan vélekedtek a 2005-ben vagy épp 2010-ben az akkoriban megegyező korú 

tanulók. Ennek megfelelően a témakörökön sem változtattunk: ugyanazok a területek kerültek górcső alá, 

amelyeket vizsgáltunk a korábbiakban is, azaz: az iskola és tanuló, a tanuló és jövőkép, korosztályi 

viszonyrendszerek, gondolatok az általános értékekről, valamint az egészséges életmódról. Úgy véljük, a 

témakörök megfelelőek ahhoz, hogy a kérdőív kitöltése után a tanulók akár egymás között is megbeszélve 

megismerjék azokat a problémákat, gondolatokat, amelyek felmerülhettek a válaszadások során. A 

terjedelem korlátai miatt a következőkben pár  grafikont ismertetünk összefoglaló adatokkal. 

  

       Szentendrén  a   2005-ben  2010.,  2012 , 2014  években elvégzett felmérés értékelése szerint pozitív 

változású tendenciák mutatkoztak a vizsgált korosztályokban. A 2015-  2017     

       közötti felmérés szintén kedvező képet mutat elsősorban az egészséget megítélő és ezért   

       tenni is akaró fiatalok körében. 

Egészséges életfelfogás és életszemlélet, bizalomgerjesztő értelmi fejlődési szintről tesz tanúbizonyságot 

jelenlegi felmérésünk eredménye is  a 14-18   éves korosztály tekintetében. Egyelőre minden jel arra 

mutat, hogy a tanulóknak esélyük van arra, hogy céljaik eléréséhez megtalálják a megfelelő utat - hiszen 

az elhatározás erősnek tűnik ahhoz, hogy teljes életet éljenek a későbbiekben is. Igaz, a középiskolába 

kerülés már más problémákat hoz felszínre, néhány esetben bizonyára más közösséget is, amelynek 

követelményei döntően meghatározzák majd a felnőtt életet, de az is tudvalevő: az általános iskola felső 

tagozata már előrevetít bizonyos orientációkat, felszínre hozza azokat a hajlamokat, amelyek később, az 

igazi „kamaszkorban” már valós megoldandó feladatókat ró számukra ahhoz, hogy személyiségük 
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alkatuknak megfelelően fejlődjék.  

 

Gondolkodásmódunkkal és tényelegesen  mi, felnőttek is sokat tehetünk: megóvhatjuk gyermekeinket a 

szélsőséges túlkapások befogadásától elsősorban prevencióval, otthoni beszélgetésekkel, gyermekeink 

véleményének figyelembe vételével. Ezen fogalmak divatosságuk ellenére komolyan veendők, hiszen alig 

lehet olyan szülő, vagy pedagógus, aki ne aggódna gyermeke, tanítványa jövőjéért, és minket is köteleznek 

arra, hogy saját problémáink feldolgozása mellett, de példánkon keresztül tanítsuk az utódokat, hogyan 

boldoguljanak a kor előre haladtával. 

 

002 
 

 

12. ábra 

 

 

Ez úttal  több iskolából 54 pedagógus véleményét   kérdeztünk  meg részben kérdőív kitöltésével , részben 

interjú formában.  Ha találkozott már olyan gyermekkel, fiatallal, aki valamilyen típusú kábítószert 

használt, a megkérdezettek  egynegyede találkozott már valamilyen kábítószert használó fiatallal. 

Azonban a mennyire érezte magát cselekvőképesnek  kérdésre érdekes módon nem adtak  80% - ban 

választ.  

  

Leginkább érdekelné  az iskolákat  pl. tanácsadás a tartós és felelős párkapcsolatra, házasságkötésre történő 

felkészüléssel, családi élettel gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben, illetve családi vagy 

párkapcsolati konfliktuskezelés családi közösségek építését szolgáló programok, rendezvények 

szenvedélybetegségekkel, függőségekkel kapcsolatban  információk  és egészséges életmódról szóló 

programok. 

A drogprevencióval kapcsolatban konkrétan is megneveztek témákat, úgymint a felismerési lehetőségek, 

függőség tünetei, hatásmechanizmusa, kompetenciahatárok, ismeretek a drogokról (az újabbakról is), 

hatásukról, általános ismeretek, szerhasználat háttere. A szülők megszólítása és a prevenciós munkába 

bevonása  terén elsősorban kommunikációs képzést, probléma- és konfliktuskezelést  tartanak hasznosnak 

és a  szülők felkészítését, megcélzását a prevenciós programokkal.  

Nagyon sikeresnek ítélték  a tanárok  és a diákok  egyaránt a drámaelőadásokat, a szituációs játékokat. A 

Nyitott Kör Egyesület  öt  éve vesz részt a prevenciós munkákban és a    nyitott színház cselekedtető, 

művészi tevékenységek szerepét megvilágító előadások, alternatív lehetőségek a drogprevencióban egyre 

inkább teret nyernek és sikeresek.  

 

A program szempontjából és főleg a folytatás, ciklikus működés szempontjából jelentős az a középtávú 

hatás is, hogy a korábbi résztvevők közül ,akik az általános iskolákban már részt vettek  a Modulokban,  a  

középiskolában   újból  bekapcsolódtak a programba. Sőt, attitűdváltozásukat is bizonyítva társaikat 

kapacitálták részvételre.  

 

A „ Szeretném, ha szeretnének”…  sorozat  negyedik évében , a „Beszélj róla velünk is, és fogadd el mit 

adhatunk „  jelen pályázati programunk lezárása után  összességében   úgy ítéltük meg, hogy sikerült   a 

helyes életviteli minták és módszerek megismertetése, az egészséges életvitel képességének fejlesztése , 

kommunikációs és a konfliktus-kezelési készségek fejlesztése  és a szabadidős tevékenységek,  és 

csellengő fiatalokkal való foglalkozás megvalósítása. 

26%

51%

23%

Találkozott-e már munkája során olyan  
fiatallal, aki valamilyen típusú kábítószert 

használt ?

igen

nem

nem válaszolt


