
 



Korai prevenció az iskolában 
 

Drog / szerhasználat gyermekkorban 
Miért „szerhasználat”-ról beszélünk? 
 
Központi idegrendszerre ható, hangulatot, gondolkodást, 
viselkedést befolyásoló anyagok: dohányzás, alkohol, 
gyógyszerek, illegális szerek = DROGOK. 
 
Függőség alakulhat ki és a gyerekek sokkal 
sérülékenyebbek. 
 
Legális szerek: nagyságrendileg gyakoriabbak, mint az 
illegális szerek. 
 
Miért sorolhatók egy csoportba? 

 Közös a „gyökerük”, „hátterük” 
 

 Összefüggést mutatnak egymással  
 

 Az izolált megelőző programok nem hatásosak  
 

Megelőzés: miért korán?  
 Dohányzás 

A rágyújtás átlag életkora általában 13 év, de a 
fiúk majdnem 20 %-a már 11 éves kora körül 
rágyújt. A középiskolás tanulók 30%-a már 
naponta dohányzik és intenzív növekedés 
tapasztalható a 7. és 9. évfolyam között, mivel a 
lányok dohányzási szokása utolérte a fiúkét.  
 

 Alkohol 
A 11-12 éves gyerekek több mint kétharmada 
már fogyasztott szeszesitalt és a kamasz fiúk 70 
%-a, míg a lányok 50 % már volt részeg. 



 Illegális drogok 
A tinik egyötöde már drogozott élete során. A 
kipróbálás átlag életkorosztálya pedig 14-15 év. 

 

Mikor kell kezdeni a prevenciót? Kisiskolás 
korban! 
Miért? 
Ebben az életkorban még negatív a szerhasználat 
megítélése és holisztikus az egészség értelmezése. 
 
Cél 
Koherens egészségmagatartás kialakítása. 
 

A szerhasználat kockázati és védő tényezői  
 
Személyiség 
 

 Kockázati tényezők 
Önismereti / önértékelési problémák, külső 
kontroll, alacsony impulzus kontroll, érzelem 
központú konfliktus/ stressz kezelés, mentális 
problémák, betegségek (depresszió, szorongás). 
 

 Védő tényezők 
Reális önismeret, saját hibák elfogadása is, 
értelem központú konfliktus/ stressz kezelés, 
belső kontroll, rizikó észlelés. 

 
Család 
 

 Kockázati tényezők 
Alacsony társadalmi státusz és iskolázottság, 
felbomlott család, deviáns szülők, jó státusz, de 
túl elfoglalt szülők, szülői bánásmód, kevés 
szeretet és segítség. 



 Védő tényezők 
Normális szülői kontroll, rendszeres kapcsolat a 
pedagógusokkal, megfelelő önállóság 
biztosítása, bizalom a gyermekben, szabadidő 
megszervezése, szülői felügyelet. 

 
Iskola 
 

 Kockázati tényezők 
Iskolai környezet el nem fogadása, tanárok, 
osztálytársak negatív megítélése, kortárs 
bántalmazás és bántalmazottság, sikertelenség, 
alacsony motiváció, lógás. 
 

 Védő tényezők 
Pozitív iskolai viszonyulás, segítőkész tanárok, 
kedves osztálytársak, jó iskolai teljesítmény, 
továbbtanulási szándék, szabadidő irányított, az 
iskola által szervezett. 

 
 


