
Február:  „Kerüld a káros szenvedélyeket” – hónap 
 
Az egészséges iskola program keretében a február a káros szenvedélyektől mentes életmód kialakítása, 
a tudat és értékformálás jegyében telt. A civilizáció nemcsak pozitív eszközeivel tör be életünkbe, hanem 
egyre több ártalmas dolognak is teret enged. A körülöttünk lévő világ így olyan veszélyeket rejt magában, 
amelyek az ember létét közvetlenül veszélyeztetik. A szenvedélybetegségek: az alkohol, a kábítószer, a 
dohányzás ma már komoly problémát jelent a modern társadalmakban, de gond a játékautomaták, és a 
számítógép okozta függőség is. Ezek sokszor a testi betegségeken át az egész személyiséget teszik 
tönkre.  
Mivel a diákok napjaik jelentős részét az iskolában töltik, így az oktatási intézményekre is hárul a család 
mellett az a feladat, hogy próbáljuk megóvni a felnövekvő nemzedéket a káros szenvedélyek romboló 
hatásaitól.  
A hónap során kiemelt célunk volt: 

- a tanulók értsék meg, hogy az őket körülvevő világ komoly veszélyeket rejt.  
- ismerjék fel, ha ezekkel a hétköznapokban találkoznak. 
- lássák meg, hogy miként befolyásolják a szenvedélyek az egyén egészségét, életét, munkáját, 

családi és baráti kapcsolatait.  
- képesek legyenek mindennapi életükben a helyes döntések meghozatalára, 
- tudjanak különbséget tenni jó és rossz, helyes és helytelen között, 
- lássák tetteik következményét.  

 
A gyermekeket szükséges segíteni abban, hogy olyan szokásokat és életformát tudjanak kialakítani, 
amelyek testi-lelki-szellemi egészségük védelmét és megtartását szolgálják. Fontos az egymásra 
figyelés, a problémák meglátásának kialakítása. 
 
Ennek érdekében az osztályokban az életkori sajátosságoknak megfelelően folyt a munka. 
 
Alsó tagozaton:   
 
Az első osztályosok foglalkoztak a káros szenvedélyekkel életkori sajátosságaiknak megfelelően. 
Szerencsére minimális ismerettel rendelkeznek a témáról, de arról van tudomásuk, hogy dohányoznak-e 
a szüleik és ez hogyan érinti őket. A beszélgetés hozzásegítette őket, hogy reálisabb kép alakuljon ki 
bennük. 
A 2. a osztályosok fogalom magyarázattal értelmezték a káros és a szenvedély szó jelentését, a függőség 
felismerését. A dohányzás, az alkohol, a drog, gyógyszer, tv, táplálkozás, szerencsejáték, számítógép 
telefon függőséget. A saját életükben a helyes döntések meghozatalát, más szenvedélyektől függők 
elutasítása helyett elfogadás és segítségadás, megelőzés lehetőségeit. A gyerekek nagyon érzékenyek 
voltak a témára, igazi mély beszélgetésben zajlott az óra. Jó mag lett elültetve a szívükben a témában 
előforduló jövőbeni döntésükhöz.  
A 2. b osztályban környezetismeret órákon került a téma feldolgozásra képek, videók segítségével játékos 
formában. Megbeszélésre kerültek a káros szenvedélyek és azok káros hatásaik, rajz órán pedig plakátok 
készültek a témában. A gyermekek nagyon közlékenyek voltak, otthoni példákat is megemlítettek. 
A 4. b osztályban környezetismeret valamint hit- és erkölcstan órákon beszéltek a káros 
szenvedélyekről kapcsolódva a tanítási anyaghoz. Informatika órán szófelhőt készítettek. Önálló 
prezentációt készített Farkas Róbert tanuló, mely egy egész órás beszélgetésre ösztönözte az 

osztálytársait. 

 
Felső tagozaton: 
  
A káros szenvedélyek  



- ismerete,  
- a szervezetre gyakorolt hatása, 
- betegségei, szövődményeinek kialakulása, 
- anyagi vonzata, 
- hogyan mondjak nemet? – szituációs játék, 
- tapasztalatok megosztása, 
- vitahelyzet teremtése volt. 

 
Két felső évfolyamon néhány kérdésből álló anonym kérdőívet töltöttek ki a tanulók. 
 
A dohányzással kapcsolatosan kiderült, hogy tanulóink 35,62%-ának dohányzik az édesanyja és 32,88%-
ának dohányzik az édesapja. 
A tanulók teljesen tisztában vannak a dohányzás káros hatásaival, következményeivel. Arra a kérdésre, 
hogy ha egy házibuliban megkínálnak cigarettával mit teszel? A 73 tanulóból 69 tanuló egyértelmű 
nemmel válaszolt. A fennmaradó 4 tanuló dönt a kipróbálás mellett.  
 
Ha a házibuliban megkínálnak alkohollal mit teszel? kérdésre: 
 
A 73 tanulóból 44 elutasítja, míg 29 tanuló írja, hogy egy kicsit iszik. Ez veszélyes, nem véletlenül szól a 
törvény úgy, hogy 18 év alatti gyermek nem szolgálható ki szeszes itallal, hiszen kiszámíthatatlan 
következményekkel járhat a szervezetre gyakorolt hatása. 
Ezen a téren nagyon sok tennivaló van, fontos a szemléletformálás. 
 
A kábítószerekről vannak 
ismeretei a tanulóknak.  
Tudják, hogy mi számít legális 
és illegális drognak. Tisztában 
vannak a kábítószerek 
hatásaival, veszélyességével, 
a büntethetőséggel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kérdésre, hogy véleményed szerint Törökszentmiklóson hozzá lehet-e jutni valamilyen kábítószerhez? 
 
A 73 tanulóból 21 tanulónak nincs ismerete, 22 tanuló hallott valamit, 30 tanuló szerint hozzá lehet jutni. 
 
A következő válaszokat írták: 

- igen hozzá lehet jutni, mert látok „kábult embereket,” 
- igen hozzá lehet jutni, de nem tudom pontosan, hogy kitől, 
- hallottam pár dolgot, de nem biztos, hogy igaz, 
- igen, pár embertől hallottam, hogy vannak ismerősei, akik használtak drogot, 
- a város azon részén lakok, ahol minden nap találkozok drogos emberekkel, 
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- igen, ismerek olyanokat, akiknél ez lehetséges, 
- van olyan társaság, én is ismerek ilyen társaságot, de semmi közöm hozzájuk, 
- Miklóson sokan élnek vele, 
- „Miklósi társaság”, az a gáz ha valaki nem cigizik, vagy drogozik, 
- Törökszentmiklósi kristálydrogról hallottam, 
- látásból ismerek személyeket, akik drogoznak. 

 
Miért nyúlnak a fiatalok a káros szenvedélyekhez? – kérdésre a választ a grafikon mutatja: 
 

A grafikonból leolvasható, 
hogy elsődleges a család 
szerepe, de szinte hasonló 
eredményt ért el a 
vagányság, vagy nagy 
szerepet játszik a baráti 
társaság hatása. 
 
A témával folyamatosan 
kell foglalkozni, hiszen a 
környezet káros hatásai 
nem zárhatók ki 
gyermekeink éltéből. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Káros szenvedélyek prezentációs előadás tart Farkas Róbert 4.b osztályos tanuló 
A tanulók munkáiból:  
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szófelhő 4.b 
 

    Plakát 7.b 


