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„Közös dolgunk a gyerek” 

Deviancia megelőzését szolgáló program 

 

A tevékenység célja, hogy a fiatalok deviancia útjára lépését megelőzzük. A deviáns 

viselkedés kialakulásának több faktora ismeretes, így nagy szerepe van a családi 

példamutatásnak, a családi élet hiányosságainak, a következetlen, hideg légkör 

meglétének. Mindemellett a fiatalok kortársi közössége legalább ilyen nagy jelentőséggel 

bír. A nevelési-oktatási intézmények a felmerülő hiányosságokat és problémákat nem 

minden esetben tudják megfelelően kezelni. A szülők jelentős részének pedig nincsenek 

meg a megfelelő ismereteik a káros szenvedélyek széles skálájáról, valamint azok 

hatásairól. A deviáns viselkedés megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a tanulmányaik 

folytatását, ezáltal szakma elsajátítását, később az elhelyezkedést, így hozzájárul a 

szegénység újratermelődőséhez, fennmaradásához. 

Annak érdekében, hogy az általános iskolás korú, 6-18 éves gyerekek nagyobb 

védettséget élvezzenek a deviáns cselekedetektől, egy átfogó interaktív foglalkozás 

sorozat indul, melynek célcsoportját a gyerekek, szülők és a pedagógusok alkotják. A 

tevékenységek intenzitása tanítási évente két alkalom, (programelem időtartama alatt 

3*települések felső tagozatú általános iskoláiban és kollégiumaiban. A kollégiumi rész 

beépülve a „Kollégiumi szabadidős programok” tevékenységbe). Az interaktív 

foglalkozások tartalma a deviáns magatartás /káros szenvedélyek, agresszivitás, negatív 

életminták/ feltárására, hatásainak és következményeinek bemutatására, felismerésére, 

a beavatkozási lehetőségekre /megelőzés, probléma esetén hová fordulhatnak (szociális, 

egészségügyi háló), stb. / pozitív minták bemutatására vonatkozik.  

1.  „Én formálom”: Foglalkozások gyerekeknek 

- Ismeretbővítés (mi tartozik a káros szenvedélyek körébe, mi vezethet a 

kialakulásához, hogyan lehet felismerni, ha valaki érintett, mit 

tehetnek, hogyan tudják elkerülni, mik a veszélyes helyzetek, hogyan 

reagáljanak egy ilyen helyzetben, stb.) szituációs gyakorlatok, egyéni, 

kiscsoportos beszélgetések, önismeret és önbizalom erősítése, 

vitakultúra, mérlegelés, döntés és a döntés felelőssége és 

következményei 

2. Alternatív szülői értekezlet: Konzultáció a szülőkkel 

- Ismeretbővítés (mi tartozik a káros szenvedélyek körébe, mi vezethet a 

kialakulásához, hogyan lehet felismerni, ha valaki érintett, mit 

tehetnek, hogyan tudják elkerülni, stb.) szituációs gyakorlatok, egyéni 

beszélgetések, bemutatók-kábítószer felismerése, kábítószer 

hatásainak felismerése, teendők veszély esetén, stb. A szülői értekezlet 
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települési szintű, a több iskolával rendelkező Berettyóújfaluban 

intézményi szintű. Meghívásra kerül a gyermekekkel, fiatalokkal 

foglalkozó intézmények szakemberei (pedagógusok, családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat munkatársai, pszichológus, mentálhigiénés 

szakember, rendőr) 

3. Műhelymunka a pedagógusokkal 

- Ismeretbővítés (mi tartozik a káros szenvedélyek körébe, mi vezethet a 

kialakulásához, hogyan lehet felismerni, ha valaki érintett, mit 

tehetnek, hogyan tudják elkerülni, stb.) szituációs gyakorlatok, egyéni 

beszélgetések, bemutatók-kábítószer felismerése, kábítószer 

hatásainak felismerése, teendők veszély esetén, stb. 

 


