
DROGSTRATÉGIA 
 
Az iskolai drogstratégia fogalma 
 
 
Azoknak a célirányos és konkrét pedagógiai, egészségfejlesztési feladatoknak  a tervezési, 
szervezési, megvalósítási folyamatát jelenti, amely  az iskolai drogmegelőzési programban 
konceptualizálódik, és az elsődleges drogprevenció megvalósítását, valamint a másodlagos 
drogprevenció elősegítését célozza. 
 
Az egészségfejlesztés kialakítása az ismeret átadásra, továbbá a döntést, viselkekedést, 
életmódot befolyásoló módszerekre épül. 
 
Egészségfejlesztő programunk eredményeként csökken az ártó tényezők /droghívó szignálok/ 
hatása, és erősödnek a személyiséget fejlesztő hatások.  
 
 
Cselekvési terv 
 
l. Helyzetfelmérés:  
 
Az 2003/2004. tanév elején anonim felmérést végeztünk a diákjaink körében az alkohol, a 
dohányzás, a gyógyszerfogyasztás és a drogfogyasztási szokásaikról. Az érintett osztályok a 
9., 10., 11. és 12. osztály diákjai.  
 
A felmérés tapasztalatairól, az iskolában folyó drogprevenciós órákról szülői értekezleten 
tájékoztattuk a szülőket. Beszéltünk arról, hogy a felmérések alapján úgy tűnik, tanulóink kb. 
10 %-a kipróbálta már az enyhébb drogokat, a „füves cigit”, az extasi tablettát. Tudatosítjuk a 
diákokban azt, hogy könnyű rászokni ezekre a szerekre, a leszokás viszont nagyon nehéz, 
csak a család, az orvos, a pszichiáter segítségével lehetséges. Tudatosítottuk a szülőkben azt 
is, hogy a foglalkozások célja a megelőzés. 
 
 
Prevenciós alapelvek: 
 
Növeljük a védő tényezők szerepét, ezáltal visszaszorulnak a rizikófaktorok: 
 
Védő tényezők: 
 

- iskolai folyosóügyelet tanári beosztásának megszervezése /Tóth Gyula/ 
- családlátogatások a veszélyeztetett gyermekeknél /mindenkori osztályfőnök, ill. Skriba 

Lászlóné / 
- iskolai disco szermentes szervezése, megtartása tanári felügyelettel 
- szalagavató bál szermentes  szervezése, megtartása szülő-diák-tanár részvétellel 
- téli sítábor szervezése /Őriné Tóth Ágnes, Pusztai Tamás, Angler Miklós/ 
- nyári vízitáborozás /Őriné Tóth Ágnes/ 
- szülői felvilágosítás e témában /szülői értekezlet, ill. beszélgetés közvetlenül a 

veszélyeztetett gyermek hozzátartozójával/ 
- szakértő felnőtt ismerete, akihez a veszélyeztetett tanuló és szülő is fordulhat 

segítségért  
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- osztályfőnök és gyermek őszinte kapcsolatára való törekvés 
- a rendelkezésünkre álló szakirodalom, video, könyv, könyvtár, stb. használata 

megelőzés céljából 
- az osztályfőnöknek legyenek ismeretei, hogy diákjai milyen baráti kapcsolatokhoz, 

szervezetekhez tartoznak. 
 
A tantestületben az elmúlt tanévekben többen vettek részt az Életvezetési ismeretek és 
készségek, ill. a Véleményem szerint c. akkreditált pedagógus továbbképzésen.  
 
A jogkövető magatartás normatív megerősítése az iskola teljes közegében /tanár – tanuló – 
szülő/ 
 
Veszélyeztető tényezők /amelyeket figyelemmel kell kísérni/: 
 

- bejáró tanulók tartózkodása a vasútállomás és az Ady téri autóbusz-pályaudvar 
környékén 

- Tv-műsorok  
- Szülői nemtörődömség  
- Helytelen, negatív hatású baráti kapcsolatok iskolában – iskolán kívül 
- Magányosság, elszigeteltség 
- Irreális célok, vágyak 
- Szociálisan, szellemileg alacsony szintű környezet 
- Pozitív példakép hiánya 
- Discok közelsége /Papaya, Romkert, Kaiser, stb./ 

 
2. Vágyott állapot, a célok megvalósítása 
 
A szülőkkel való kapcsolattartás, a meglévő kommunikációs csatornák /szülői értekezlet, 
tájékoztatás, fogadó órák/ hatékonyságának növelése.  
Osztályfőnöki munkaközösség-vezető: Tóth Gyula. 
 
A diákokkal való kapcsolattartás, a folyamatos tájékoztatás, bevonásuk a prevenciós 
folyamatba a Pedagógiai Programban elfogadott elvek alapján. /diák-önkormányzati 
megbeszélések/ 
Tanár: Farkasné Kiss Virág. 
 
A tantestületünk részére a kiadványok hozzáférhetőek, figyelemmel kísérhetik azokat, és 
rendszeres kapcsolattartás alakul ki, s a megelőzést mindenki személyes ügyének kezeli. A 
drogprevencióval kapcsolatos ismereteit minden tanár gyarapítja, készségfejlesztő 
módszereket alkalmazva, a tanulók egészséges életmódra való nevelése része a nevelés 
folyamatának, valamennyiünk személyes ügye. 
 
Az 5 osztályfőnöki óra témakörei az alábbiak: 
 
l. A megelőzés fogalma, közösségépítés 
2. A csoportnyomás felismerése, a kritikai gondolkodás alkalmazása 
3. Határozott fellépés, egyértelmű kommunikáció, a megkísértés elutasítása, döntéseink 
következményeinek előrelátása 
4. A visszaélés fogalma, a legális szerek használatának felnőtt kultúrája 
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5. Visszaélés fogalma, visszaélés a szerekkel, az illegális szerhasználattal összefüggő 
bűncselekmények 
 
A fenti témakörökön túlmenően különös figyelmet fordítunk a következő témakörökre 
osztályfőnöki órákon: 
 

- önismeret 
- egészséges és biztonságos élet 
- veszélyeztető tényezők 

 
3. A program sikeres lebonyolításához szükséges teendők 
 
 
A felkészítő tanfolyamot elvégzettek összehangolt tevékenysége. 
A Házirend kiegészítése a „drogtörvény”, a szervezett bűnözés elleni törvénycsomag 282. §-
ának megismertetése. 
 
 
4. Források: 

 
Humán erősforrások: az iskola, mint szervezett rendszer. Ezen belül kiemelt területek: 
 

- osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség, /Tóth Gyula/ 
- ifjúságvédelmi felelős /Skriba Lászlóné/ 
- szabadidő szervező, diákmozgalmat segítő tanár /Farkasné Kiss Virág/ 
- kollégiumi    közösség   /Meizner Ferencné/ 
- iskolaorvos 
- védőnő 

 
Az iskola külső kapcsolatai:  
 
A fent felsorolt területek összehangolt szervezett tevékenysége a cél.  
 
Tárgyi feltételek: 
 

- könyvtárhasználat- 
- Internet hálózat figyelése, letöltése,  
- Kiadványok beszerzése 

 
Gazdasági erőforrások: 
 
A pályázati összeg egy része tanárképzésre, egy része a tanórákat tartó tanárok díjazására 
fordítandó.  
 
5. Legyőzendő akadályok 
 
Az akkreditált képzésen részt vevő tanárok számának bővítése a következő tanévekben.  
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6. Az értékelés megtervezése 
 
A helyzetfelmérés tapasztalatainak összegzése, erről a tanárok tájékoztatása. /dohányzás, 
alkohol, altató vagy nyugtató tabletták, kábítószer fogyasztás / 
 
 
7. Aktuális feladatok 
 

- koordinálni a felelősök munkáját 
- a munka  üteme folyamatos. 

 
8. A végrehajtás színterei, módszerei 
 

- tanórai foglalkozások 
- tanórán kívüli foglalkozások /szermentes rendezvények, kirándulások, diáknap, 

iskolabál, túrák/ 
 
9. A megvalósítás fázisai 
 

- a programtervezetet a tantestülettel ismertetni kell 
- a programokat a tanári szobákban kifüggesztjük 
- módosító javaslatokat tehetnek a kollégák. 


