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Megelőzési  iskolai programok alkalmazása a pedagógiai 
gyakorlatban 

 
 

Napjainkban sokat foglalkozunk a pedagógián belül az  iskolai programokkal. Az iskolai 
programok keretén belül hangsúlyossá vált a megelőző programok tervezése. Ez annál is inkább 
fontos, mert a gyermekeink és az ifjúság a megváltozott társadalmi élet, valamint általánosan 
nehéz szociális helyzet, ami napi kihívásokat jelent, és megoldásra váró feladatokat jelöl ki az 
iskolának, de a családoknak, tanulóknak is egyaránt. 

Az iskolában az oktató nevelő munkában más igények, elvárások szerint kell dolgozni. Sok 
a hátrányos helyzetű gyerek, a tanulási nehézséggel, magatartási zavarokkal küszködő, egészségi 
problémás gyerek. Előtérbe kerültek  a  káros szenvedélyek – drog, dohányzás, alkohol, a 
fiatalkori bűnözés, erőszak, a környezeti ártalmak. Mindezek megelőzésének korrigálására 
szükségessé vált a megelőzési programok kidolgozására. 

 
A programok általánosan a prevencióra van irányulnak, a többségi populációt érintik. Ezen 

programok célcsoportja lehet a nemzet egésze, a helyi közösség, az intézmények. A prevenciós 
beavatkozások a problémák jelentkezésének kivédését szolgálják. A célzott prevenció 
a populációnak egy határolt részét célozza, azokat a személyeket, csoportokat, amelyek  bizonyos 
problémák miatt, veszélyeztetetnek tekinthetők. Itt speciális programról van szó, amelyeknek 
a tartalma konkrét egyéni problémákra irányul.  
 
 

Nevelési – oktatási programok 
 

A mindennapi nevelő és oktatási munkában a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, 
a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek készségeinek kialakítása és bővítése 
a legfontosabb pedagógiai feladat. 
 
A nevelő-oktató program céljai : 
1. A pedagógiai program a nevelési és oktatási folyamatban hozzásegíti a tanulókat önismereti, 
együttműködési fejlődésükhöz. 
2. Olyan tanítási módszereket kell alkalmazni, amelyek optimálisan szolgálják az elméleti és 
gyakorlati foglalkozások egységét. 
3. A pedagógus és szülő partnerek a nevelésben, az iskola követelményeit elfogadva közösen 
törekedjenek a célok megvalósítására 
4. A tanár – diák viszonyt  a nyíltság, törődés, elismerés kell, hogy jellemezze. 
 
 
 



Step by step – Lépésről lépésre óvodai program 
 
Az oktatás és nevelés célja a gyermek személyiségének harmonikus fejlesztése.  A program által  
az alábbi készségeket és képességeket is lehet fejleszteni; 
- alkotókészség, kreativitás, ötletesség; 
- a kritikus gondolkodás és döntéshozás képessége; 
- a problémamegoldó képesség. 
 

Az óvodában ezek a tevékenységközpontok a következők 
1. Képzőművészeti sarok 
2. Irodalmi és nyelvi sarok 
3. Matematika sarok 
4. Homok-víz sarok 
5. Természetismereti központ 
6. Dráma központ 
7. Építőjáték, barkácsolás központ 
8. Főzősarok 
9. Az udvar és a külső környezet 
10. Ének zenei központ 
11. Mozgásközpont 

 
A program egyaránt fejleszti a személyiségét és a közösséget, a gyermekek együttműködéshez 

szükséges képességeit. Hangsúlyozza a mások kultúrájának elfogadását, fontosnak tekinti az 
érzelmi és morális fejlődést. 
 

Grafomotorikus képesség fejlesztésére irányuló program 
 

A grafomotoros fejlesztés a finommozgás koordinációjának, azon belül a kézügyességnek 
a fejlesztése. Szűkebb értelemben a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló 
kifejezése. A fejlesztő program feladata: Célzott gyakorlatokkal lehetővé tenni a megfelelő 
gyorsaságú és erősségű kontrollalt célirányos kézmozgást, az ujjak differenciált és összehangolt 
együttműködését, a folyamatos, rugalmas vonalvezetést, a pontos vonalkapcsolódásokat. 
 

Olvasási képességekre fejlesztési program 
 

Dyslex – számítógépes, olvasási készséget fejlesztő, korrekciós programcsalád program. Ez 
a programcsalád, az általános  iskolások olvasási készségének fejlesztésére, a dislexia korrekciójára 
alkalmas. Korrigálja az olvasási hibákat fejleszti az értő olvasást, megszűnteti az olvasászavart, 
ezáltal megteremti az önálló tanulás előfeltételét. A programban önállóan is alkalmazható, 
egymásra épülő egységek. 

1. Dislex program 
1. Szódominó program 
2. Memória program 



3. Betűkereső program 
4. Mondat program 

 
Iskolai fejlesztő program halasztott gyerekeknek 

 
A hosszútávú fejlesztőprogram célja, hogy segítsen a nehezebben tanuló, halasztott 

gyerekeknek az iskolai tanulásban. A feladatok, gyakorlatok, játékok alkalmasak az alapiskola 1. – 
4. osztályos tanulói számára. Ezek:  

 nagymozgások fejlesztése tanórákon, 

 finommotoros fejlesztés, 

 testséma fejlesztő feladatok, 

 vizuális percepció és vizuális emlékezet, 

 vizuális emlékezet, 

 egyéni fejlesztés, 

 beszéd és a nyelvi funkciók fejlesztése. 
 

Személyiség és érzelmi intelligencia fejlesztése program dramatikus módszerekkel 
 

A program folyamán drámajátékok, önismereti játékok, pantomim, szerep játékokat, 
improvizációt alkalmazásának, bábok, maszkok segítségével. 

A foglalkozásokban a AWARE – módszer szerint a pedagógus által hozott problémahelyzet 
kerül feldolgozásra, elemzésre. A kiscsoportos megbeszéléssel készségfejlesztő célokat igyekeznek 
elérni. Ez a módszer segíti fokozni a gyerekek problémamegoldó képességeit. 

A szituációs történetek lehetnek – irodalmi példák, vagy a gyerekek környezetéből is 
származhatnak. 
 

Mozgásfejlesztő program 
 

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A mozgás az óvodáskor 
időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 éves gyermekek fejlődésében. Ebben az életkorban a 
gyermekek nagy mértékben a mozgás, a tevékenység által szereznek információt környezetükről. 
A mozgásfejlesztés a szabad játékban, a gyermekek spontán, természetes mozgása közben és a 
kötelező testnevelési foglakozáson történik. 

A mozgásfejlesztő program az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig 
mindent magában foglal, így az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az 
értelmi és a szociális képességek alakulását is. Hatása az értelmi képességek fejlődésére: 

 A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésével fejlődik a gyermekek vizuális 
memóriája. 

 A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével 
bővülnek a térről való ismereteik, fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük. 

 A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a különböző 

 észlelési területek integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás fejlődését is. 



 
A szociális képességek fejlődésére hatása az alábbiakban nyilvánul meg: 

 A saját testének és mozgásos képességeinek a megismerése segíti az "éntudat" fejlődését a 
"szociális én" erősödését. 

 A közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolatai kiszélesednek. A társakhoz 
való alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük. 
Lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták tanulására. 

 A mozgásos versengések során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezeknek 
a kezelését, elviselését. 

 
A mozgásfejlesztés fő feladatai: 

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése. 

 A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása. 
 
 

Szociális képességek fejlesztését elősegítő programok 
 

A program célja olyan képességfejlesztő programok alkalmazása az iskolai oktatásban, amely 
a hangsúlyt nem a már meglévő interperszonális problémák csökkentésére, hanem azok 
megelőzésére helyezi. A programnak a kulcskompetenciája a kommunikáció, a döntési, 
az együttműködési, a problémamegoldó és a kritikai gondolkozás képességeinek fejlesztése. 

A programban a szociometria a gyerekek szociális készségének mérése, valamint 
a viselkedésük megfigyelése, problémamegoldó technikák, szerepjáték, megbeszélés történik. 
 
 
Egyenlőbánásmód az iskolában 
 
A program fő céljai közé tartozik: 
- a gyermek motiválása a jó iskolai eredmények eléréséhez; 
- kíváncsiság stimulálása; 
- a  tanár – diák közötti partneri kapcsolat; 
- önbizalom, csapatszellem, fair play értékelés fejlesztése. 
 

Egyenlő bánásmód arra helyezi a hangsúlyt, hogy megszüntesse a diszkriminációt az 
oktatásban, nevelésben. Ez a program a kisebbséghez tartozó tanulókat érinti, hátrányos helyzetű 
családban élő gyerekeket, bevándorlókat, sérült, integrált, de végül akármelyik gyereket is 
érintheti. Alapfeltétel a program alkalmazásához az, hogy minden gyereknek az iskolában 
belegyenek biztosítva a feltételek ahhoz, hogy tudjon az iskolában érvényesülni – anyagi. 

Tanárnak a feladata az, hogy minden gyereknél vegye figyelembe az egyéniségét, 
a szükségleteit, és fordítson kellő figyelmet a konfliktus kezelésére. 
 
 



Napsugár program 
 

Napsugár -  iskolaotthonos  program lényege, hogy a gyerekek egész nap iskolában vannak, 
tehát hosszabb időben biztosítható a gyerekek személyiségfejlesztése. A módszereket 
változatosak, feloldják a tanórák merev rendszerét. Tananyagot csökkentik, a törzsanyag 
megerősítésére szánt időt megnyújtják. Kooperatív tanítási és tanulási formákat, differenciált 
tanulást alkalmaznak. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megkönnyítsék a gyerekek számára 
a tanulás folyamatát és  felkeltsék a tudásvágyukat. 

Iskolaotthonban tanító pedagógus délután is gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, 
és a tanulók másnapi felkészüléséről is. 

Az iskolaotthonos modell nem tanórákkal működik, hanem különböző időtartamú és típusú 
foglalkozások szervezésével. 
 

Környezetvédelmi programok 
 

A program feladata az oktatási-nevelési folyamatban időben és tematikailag minden 
tantárgynak szerves részévé kell válnia a természetvédelem és az egészséges életmód. Ide tartozik 
a Zöld iskola projekt is, amely fő feladata a környezetvédelem, egészséges életmód 
a környezetvédelmi magatartás. 

Az óvodáskorú gyermekeknek a programban a pedagógusok és a szülők együttműködésével 
a következő tevékenységeket lehet alkalmazni: Kirándulások, zöldséges kert kialakítása, fa- és 
bokorültetés, albumok készítése növényekről, hulladékgyűjtés, gyógynövények gyűjtése, 
madáretető készítése, irodalmi délután. 

A program témakörei energiatakarékosság , növényzet, közlekedés, természet és állatvédelem, 
ökológia termékek használata, étkezés. Az anyag válogatása, szemét szelektálása (papír, műanyag, 
üveg, kenyér, organikus hulladék) 
 

Egészségnevelési program 
 

Témakörök: egészséges életmód, iskolai egészségnevelőprogram, egészséges táplálkozásra 
irányuló program, az egészségnevelés céljai. 

Hosszú távú célok, olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő 
magatartásra ösztönöz, amelynek során tanulóink fokozatosan kontrollt nyernek saját életük, 
egészségi állapotuk felett. Boldog, boldogságra képes emberek nevelése. 

Középtávú cél: a korszerű ismeretek közvetítésével, a gyerekek személyes részvételén 
keresztül szemléletformálás, a család és a közösség értékeinek megőrzése, az egészséges életmód 
kialakítása. 

Rövid távú célok és feladatok közé tartozik a rendszeres testápolás, fogápolás, rendszeres 
mozgás, a friss levegőn való tartózkodás. Arra törekszünk, hogy a tanulók személyiségének része 
legyen a saját belső és külső környezetük iránti figyelem és igényesség. A egészségnevelési iskolai 
program elősegíti, hogy az iskolai élet egészséges szinten legyen és folyamatosan fejlessze a 
környezetét. E cél elérése érdekében az iskola minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti: 
1. A tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az eredményes tanulás előfeltételét. 



2. A pedagógusok, az egészségügyi szakemberek, a szülők és a diákok együttműködését. 
3. Az egészséges környezetet, az iskolai egészségnevelést és egészségügyi szolgáltatásokat 
biztosítja. 

Az iskolának jelentős szerepe van, abban, hogy a tanulók fent említett feltételeknek 
megfeleljenek és ezáltal egészségüket megőrizhessék. Ide tartoznak például a következők: 

 az egészséges táplálkozás 

 az aktív szabadidő eltöltése 

 a lehetőség szerinti mindennapos testmozgás 

 a személyi higiénia 

 a lelki egyensúly megteremtése 

 a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása 

 a családi életre való nevelés 

 a családtervezési módszerek ismertetése 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése stb. 
 

Óvodáskorú gyereknél   a  program  által figyelembe vesszük a testi – lelki szükségleteik 
kielégítését, a testi – lelki harmónia megteremtésére. Ebben az életkorban nagyon fontos a jó 
szokások kialakítása, az igények felkeltése mintaadással. 
Egészséges életmód kialakítása négy feladat körből áll: Étkezés, Testápolás Mozgás, pihenés 
 

Drogmegelőzési programok 
 
Óvodai Dohányzás Megelőzési Program 
 
Óvodai Dohányzási Megelőzési Programnak nevezzük mindazon tevékenységek összességét, amit 
az óvónő, dohányzás megelőzéssel összefüggésben, az óvodában, a gyermekek bevonásával 
megvalósít. Óvodai Dohányzás Megelőzési Project az a folyamat (program kifejlesztése, eszközök 
előállíttatása, óvodák szervezése, eszközök szállítása, kérdőívek jelentkezési lapok feldolgozása 
stb.) amelyben a résztvevők együttműködése, a program megvalósítását és monitorozását 
lehetővé teszi. 
A program feladatai: 

 Az egyéni ismeretek feltérképezése a dohányzással kapcsolatosan. 

 Az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű információ átadása a témában. 

 Az egészséges életmód választását megkönnyítő, dohányzással kapcsolatos attitűd 
formálása 

 A paszív dohányzás kényszere elleni aktív fellépés kialakításra törekvés. 

 OEFI Iskolai Dohányzás Megelőzési Programja 
 
A program céljai megegyeznek az országban évek óta több száz óvodában 
 



Sikerrelfutó óvodaiprogram  célkitűzéseivel: 
- A 6-10 éves életkornak megfelelő szintű információk átadása a dohányzás 
egészségkárosítóhatásairól. 
- A passzív dohányzás kényszere elleni tudatos és aktív fellepés kialakítása. - A cseresznyés 
szimbólum jelentésének megértetése a gyermekekkel. 
Ehez a programhoz fűződik a Meegelőzési interaktív Számítógépes játék 5 – 10 éves korú 
gyermekek részére című játékszoftver. Masik leehetőség az általános iskolások számára  készült 
CD – ROM. 
A gyakorlati tapasztalatok, és a pedagógusok véleménye azt támasztotta alá, hogy az iskolai 
dohányzás megelőzés nem valósítható meg kizárólag a kötelező óraszám keretein belül. Szükség 
van egy olyan látványban figyelemfelkeltő, és interaktivitásban témaorientáló eszközre, amely az 
órák közötti szünetekben, és a délutáni szabadidőben is képes lekötni a gyermekeket. Ez az 
eszköz a kioszk, amely egy érintőképernyős számítógépből és egy többfunkciós kioszkházból áll. 
A szoftver segítségével 5 különböző színes, érdekes játékkal lehet játszani: kirakós, kifestő, 
párkereső, fogócska, interaktív rajzfilm. Az egyes játékok kiválasztása és a játék egyszerűen a 
képernyő adott pontjának megérintésével történik. 
Természetesen az OEFI Iskolai Dohányzás Megelőzési Programját nem csak a kioszk és a 
játékszoftvert tartalmazó CD alkotja, terveink között szerepel egy interaktív, változatos 
szemléltető eszközöket tartalmazó iskolai programdoboz kifejlesztéseis. 
 
Drogmegelőzési program 
Ai iskolában alkalmazott drogprevenciós programoknak slspvetően két fajtájuk van. Ai eggyik a 
direkt (közvetlen), másik az iskola-nevelési koncepciójábol, pedagógus személyiségéböl, nevelési 
elveiböl adódó (közvetett megelőző program. 
A program célja az információ atadás, az allábiakrol: 
Drogok fajtáji, azok használatának következményei, drogokkal való visszaélés, jogi kérdések, 
drogok története, egszséggel  összefüggő hatások.  
Drogoknak számítanak az illegális szerek (kannabisz-származékok, ópiát-származékok, 
amfetaminok, kokain, LSD stb.), valamint minden olyan kémiai anyag, amely a központi 
idegrendszer működését megváltoztatja, függetlenül attól, hogy az aktuális törvényi szabályozás 
értelmében ezek legálisan elérhetőek-e, vagy sem. Így tehát drognak számít a cigaretta, a kávé, az 
alkohol, az oldószer, a nyugtató, altató és az antidepresszánsok is. 
 
Drogprevenció lehet: 
1. Elsődleges prevenció (nerovná sa egészségfejlesztés!) 
2. Másodlagos prevenció 
3. Harmadlagos prevenció (már nem a pedagógus hatásköre!). 
 
Az elsődleges prevenció a drogot még ki nem próbálók felé irányul. A megelőzés célja, hogy a 
fiatalok eleve ne is nyúljanak drogokhoz. Színtere az óvodától kezdve az általános iskola alsó 
tagozata (egyes iskolákban a felső tagozatos osztályok is). 



A másodlagos prevenció a drogokat már kipróbáló, de drogot rendszeresen, még nem fogyasztó 
fiatalokat kívánja megszólítani. Színtere a felső tagozatos és a középiskolás korú fiatalok, esetleg a 
felsőoktatásban hallgatók. 
A harmadlagos prevenció a drogfüggők társadalmi beilleszkedését kívánja segíteni: a problémás 
használókat, drogfüggőket  célozza meg. Célja a különféle betegségek, ill. elhalálozás, valamint a 
súlyosabb drogkarrier kialakulásának a megelőzése. Színterei a kórházak, rehabilitációs otthonok, 
alacsony küszöbű intézmények. 
Általános prevenció (Universal prevention) – mindenkire kiterjedő megelőző munka, amely az 
általános populációt célozza meg, legfőképp az iskolai és közösségi alapú munkánál használjuk. 
 
Drog  DADA program 

feladatmegoldásban és értékelésben, a pedagógusok vonatkozásában pedig arra terjed ki, 
hogyan kapcsolódhatnak a D.A.D.A.- tananyag egyes témakörei más tantárgyak anyagához. 
Ezenfelül mind a szülők, mind a pedagógusok igénylik a drogokkal kapcsolatos Programon kívüli 
információkat is (Pl: hogyan ismerheti fel, ha gyermeke drogot fogyaszt, hová fordulhat 
segítségért stb.) 

A Program alapkoncepciója, hogy a rendőri munka során felhalmozott tapasztalatokra építve 
különféle élethelyzeteket mutat be, melyek megoldása során többféle választási lehetőséget is 
felkínál a fiatalok részére. Szisztematikusan felépített tananyagával, pedagógiai módszereivel az 
iskolai szervezett oktatás színterén valósítja meg céljait. Cél az egészséges, biztonságos és 
jogkövető életmódra nevelés. Kulcsszó az általános, széleskörű megelőzés. A megelőzési munka 
napjainkra mára rendőri tevékenység fontos részévé vált, ezen belül is állandó prioritást élvez az 
ifjúságvédelem és a kábítószer-keresletcsökkentés. 

A D.A.D.A. eddigi működése alatt azokban az országokban, ahol bevezették elismert, sikeres, 
népszerű komplex megelőzési programmá nőtte ki magát. A program Magyarországon is több 
éve sikeresen működik, Szlovákiába tudomásom szerint nem vezették be. 

A Program 1992-es indítása óta hosszú és viszontagságos utat járt be. Új kor szellemét jelezte 
maga a döntés a bevezetésről. Annak felismerése, hogy a rendőrségnek „van keresnivalója" a 
fiatalok szervezett csoportjaiban, éspedig nemcsak a hagyományos, pusztán tájékoztatásra, 
informálásra szorítkozó, alkalomszerű rendőrségi osztályfőnöki órákkal, hanem egy jól felépített, 
pedagógiai tartalommal rendelkező, hosszú távú, komplex megelőzési program közvetítésével is. 

A Program alapja az USA-ban, 1982-ben kidolgozott D.A.R.E. (Drug Abuse 
Resistance Education) program, melyet a Los Angelesi Iskolaszövetség és a helyi 
rendőrség közösen dolgozott ki és ma már valamennyi szövetségi államban működik. A 

D.A.R.E.-t a világ számos országa bevezette, mert nemzetközi összehasonlításban igen jó 
eredményeket ért el. A D.A.D.A. tehát ennek a Programnak a magyar viszonyokra adaptált, 
átdolgozott változata. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: Dohányzás – Alkohol 
- Drog – AIDS. ak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni 
igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó 
sorrendiséget jelez az érintettek számarányát tekintve is. 
A hagyományos oktatási módszerek mellett a D.A.D.A. oktatók idén először az Internetet is 
felhasználják a gyermekek nevelésében. A program új honlapján a nebulók interaktív módon 
kapnak feladatokat, melyeket jól megválaszolva haladhatnak előre a színes történetekben. A új 



felület érdekesebbé, modernebbé teszi az oktatói programot, és segíti a gyermekek játszva 
tanulását, 
Mára a rendőrségnek sikerült ezt a fajta bűnmegelőzési munkát teljes körű rendőri feladatként 
legalizálni, elfogadtatni, a működés szabályzóit és anyagi alapjait megteremteni. Ahhoz, hogy a 
Program minőségileg új alapokra helyeződjék, mindenekelőtt a lényeget, a Program tartalmát kell 
a mindenkori elvárásokhoz rásokhoz igazítani. A hatékony együttműködésnek és az alapos 
szakmai munkának köszönhetően a megváltozott társadalmi helyzet diktálta kihívásokra reagálni 
képes új, korszerű oktatási anyagot sikerült kidolgozni. 
A serdülőkorral kapcsolatos zavar napjainkban nem a lázadás miatt alakult ki, hanem o felnőttek 
ésés mert a sokkal inkább azért, mert nincs kommunikáció a felnőttek és kamaszok között, és me 
felnőttek nem néznek szembe realisztikusan és őszintén azzal, hogyan is néz ki a kamaszok 
világa valójában. A lényeg: bár oktathatjuk a kamaszokat a szívügyünknek tekintett dolgokra, ha 
nem érdekli őket, hogy mit gondolunk, vagy nincs olyan kapcsolat közöttünk, ami számítana 
nekik, illetve ha azt hiszik, hogy tudatlanok vagyunk aszal a valósággal kapcsolatban, amelyben 
élnek, nem fognak minket meghallgatni. Pozitív tényezőnek tekinthetjük, ha az iskola lehetőséget 
biztosít a sikerre, alacsony stressz-terhelésnek teszi ki a fiatalokat. Reális elvárást támaszt velük 
szemben, valamint hozzájárul a kedvező  jövőkép kialakításához. 
 
Az EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – Kábítószer és 
Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja) mind az adatgyűjtés, mind az információk 
közlése során a prevenciós stratégiák új megközelítései figyelembe vételével csoportosítja a 
tagállamokban folyó prevenciós tevékenységeket. 
          
A megelőzés színterei (A Nemzeti Drogstratégia szerint) 

 Család 

 Gyermekvédelem 

 Iskola intézményrendszere 

 Munkahely 

 Rendőrségi bűnmegelőzés 

 Szabadidő 

 Kockázati csoportok, 

 Egyházak 

 veszélyeztető állapotok 

 Média 

 Romákkal kapcsolatos 

 Információs társadalom 

 megelőző programok 

 Honvédség 
 
Bűnmegelőzési programok  
 



Bisztonágos iskola 
 
E program célja, hogy megelőző módon megelőzze a gyermek- és fiatalkorúak 
bűnelkövetővé- és bűncselekmény áldozatává válását 
A program alapelvei 

 a bűnmegelőzés vamennyijük érdeke, 

 a bűnmegelőzés több mint biztonság, 

 a bűnmegelőzés a kormanyzat minden szintjének kötelessége, 

 a bűnmegelőzés összekapcsolódik a szociális problémák megoldásával is (komplex 
bisztonság). 

A gyermek és fiatalkori bűnözés 
A bűnelkövető 12 százaléka fiatalkorú. A fiatal- és gyermekkorúak túlnyomó többsége vagyon 
elleni bűncselekményt követ el. A 14 év alatti elkövetőknél ez az arány 83-88 százalék, míg a 14-
18 éveseknél 70-80 százalék. Az elmúlt tíz évben minden harmadik rablás elkövetője fiatalkorú 
volt. 
A kutatási tapasztalatok szerint minél fiatalabb életkorban fordul elő a bűnelkövető magatartás, 
annál nagyobb az esély a bűnismétlésre, vagy a bűnözői életmód kialakulására. A bűnelkövető 
fiatalkorúak döntő többségénél csak a jogellenes cselekmény elkövetése jelzi a gyermekvédelmi 
hatóságnak, hogy valami baj van a fiatalkorúval. Az ismertté vált fiatalkorú bűnelkövetőknek 
mindössze 8-10 százaléka szerepel a veszélyeztetett gyermekek nyilvántartásában. 
E fiatalok döntő többsége olyan hátrányos helyzetű, marginális családi környezetből származik, 
ahol a szegénység, a munkanélküliség és a napi szociális problémák meghatározó élményt 
jelentenek. Szüleik többsége segéd-, kisegítő vagy betanított munkás, foglalkozás-, vagy 
munkanélküli 
A fiatalok nemcsak elkövetői, de áldozatként elszenvedői is a bűnözésnek. Évente több mint 
tízezer kiskorú személy válik bűncselekmény áldozatává A kiskorú sértetteknél az erőszakos és 
garázda bűncselekmények körében jelentős az azonos korosztály elkövetői általi fenyegetettség. A 
fiatalok közül a 17 éveseknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy erőszakos bűncselekmények 
áldozatává váljanak 
A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe 
van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek, a civil 
szervezeteknek, az egyházaknak, a helyi koordináció megteremtésében az önkormányzatoknak és 
a rendőrségnek. Tapasztalatok szerint nem működik a jelzőrendszer és az érdemi együttműködés 
a gyermekvédelmi, a szociális, az egészségügyi, az oktatási és az igazságszolgáltatási intézmények, 
valamint a rendőrség között. 
 
A program alapelvei: 

 A bűnmegelőzés valamennyiünk érdeke. 

 A bűnmegelőzés több, mint biztonság! 

 A bűnmegelőzés a kormányzat minden szintjének kötelessége. 

 A bűnmegelőzés összekapcsolódik a szociális problémák megoldásával is (komplex 
biztonság). 



 
A program ezeknek a csoportoknak alkalmazhatók: 
 

 Állami gondozott 

 Hátrányos helyzetű 

 Nagycsaládos 

 Gyermekét egyedül nevelő 

 Segítségre, támogatásra szoruló 

 Állami gondozott 

 Hátrányos helyzetű 

 Nagycsaládos 

 Gyermekét egyedül nevelő 

 Segítségre, támogatásra szoruló 
 
A fejlesztő program teljes időigénye 20 tanóra, amelyet heti két órában valósítunk meg, mindig 
ugyanabban az időpontban. 
Létszám: max. 8-10 fő Módszertani javaslatok: 
Mindjárta legelső alkalommal meg kell beszélni a csoportra vonatkozó szabályokat. A szabályok a 
következők: 
-Egymásra odafigyelünk, és nem szólunk bele a másik beszédébe! Lehetőleg nem mondunk 
negatív véleményt az elhangzottakról (p1. de buta vagy,stb.) 
-Testileg semmiképpen sem okozunk fájdalmat! Mindent el lehet játszani, de csak mozdulatokkal 
jelezzük pl. a verekedést. 
 
A program céljai szerint törekedni kell 

 a bűnözést elősegítő okok, körülmények és feltételek megszüntetésére; 

 az állampolgárok komplex biztonságérzetének mennyiségi és minőségi befolyásolására; 

 tudatosítani, hogy a bűnözést meg lehet és meg kell előzni; 

 tudatosítani, hogy mindenkinek tennie kell azért , hogy csökkenjen a bűnözés; 

 közösségi kontroll fejlesztése - olyan programok kidolgozására és megvalósítására, amely 
arra ösztönzi a közösségeket, családokat, az egyéneket, hogy biztonságos környezetet 
teremtsenek. 

 Biztonságra nevelés. 

 A nevelés értékközvetítés, értékteremtés. A biztonság – érték. 

 Társadalmi partnerviszonyra nevelés. Jóindulatot, kompromisszumkészséget kell 
kialakítani. 

 A konstruktív életvezetés része legyen a bűnmegelőzés. 

 Közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák stimulálása. 

 Az iskola biztonságos társadalmi és fizikai környezetének kialakítása. 
 

1. A gyermek és a környezetvédelem új szemlélete 



2. óvodai egészségnevelés 

 A testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás – fejlesztés) 

 A lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonságnyújtá:s) 

 A szociális kapcsolatok harmóniája {kőnősségi élet, egymás segítése, stb.) 

 Az egészségvédő képesség fejlesztése 

 egészségesgyermek 

 e életmódjának, szakásainak kialakítása 

 Az óvónők és az óvoda alkalmazottainal viselkedésének szabályozása 

 A szülők otthoni egészségnevelő feladatai 

 A különböző intézményekkel való együttműködés 

 Környezetvédelem 
Az egészségnevelés tartalmi kérdései 

 Az egészséges életmód kialakítása 

 Értelmi és érzelmi fejlesztés 

 Szocializáció megvalósítása az érzelmi nevelés keretén belül 

 Lakókörnyezet óvása, védése 

 Valamint feladatul adta, hogy törekedni kell ama, hogy a helyi Egészséges óvoda Program 
szerves része legyen a fenntarthatóságra nevelés, hagyományápolás, helyi adottságok 
kihasználása, valamint az intézmények kulső és belső környezetének alkalmassá tétele a 

 kidolgozott program megvalósítására, szakszerűen kialakított óvodakertek, óvodai 
kirándulások 

 Témakörök: 
  1. Önismeret 
  2. Önuralom 
  3. Empátia 
  4. Motiváció 
  5. kapcsolatok 
 
Várható erdmények: 

 a társas kapcsolatok javulása 

 kevesebb verbális agresszió, verekedés, és osztálytermi rendzavarás több felelősségérzet 

 a feladatra való koncentrálás 

 javulás a konfliktusoldásban és a nézeteltérések tisztázásában - több gondoskodás és 
figyelmesség 

 határozottabb, ügyesebb kommunikáció 

 könnyebb azonosulás mások szempontjaival 

 jobb stresszkezelés 

 Romatanulók egymás közötti konfliktus kezelés 
 



A program célja, hogy a tanulók megismerjék a kommunikáció külömböző szintjeit. Konfliktusok 
kezelésének  a összetevőit. 

 Alapvető gondolatok a program foglalkozásainakvégrehajtásában 

 A kapcsolatok mélyulésével a kommunikáció szintjei is mélyülnek 

 minél mélyebb egy kapcsolat, annál vaoszínűbb a konfliktus 

 A megoldatlan konfliktus tönkre tehet eygy kapcsolatot 

 Egy kapcsolat részesei azon keresztül fejlődhetnek, hogy közösen oldják meg 
a konfliktusaikat. 

 
 
Befejezés 
 

A sikeres programok a fejlesztendő gyermek érési folyamatához igazított és az életkori 
sajátosságainak megfelelő eszközökkel történő támasznyújtást jelentik, amelyek az éppen fejlődő 
pszichikus funkciók kibontakozásához és begyakorlásához biztosítanak megfelelő szociális 
környezetet. 

A program sikerének alapvető feltétele az adott tanuló csoport éretségi szintjének, 
szükségleteinek alapos ismerete. Hogy mi várható az adott osztlytol, meddig lehet eljutni 
a képességek fejlesztésében, az a konkrét körölményektöl, a csoport aktuális élményeitöl, fejlődési 
tempójátol, a pedagógussal kialakítot kapcsolatátol függ. 

Program tananyag összeálításakor  alapvető fontosságúnak tartja a gyermek érdekeinek 
szolgálatát. A gyermekek fejlődésszintjének megfelelően kialakíttot a gyermek érdeklődése és 
szükséglete segít a tanároknak a tananyag meghatározásában, ami a gyermek érdeklődése és 
a atanár alatal előírt fejlődési ütem egyensúlyban tartásával készül. 

A pedagógus segíti, támogatja, szervezi a gyerekek önálló taapasztolat és ismeretszerzését, 
biztosítja a sikeres tanulás feltételeit. Minden téren tőrekszik a gyerekek megismerésére, az 
egyényi külömbségekre építve tervezi meg a pedagógiai folyamatokat. 
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