
Bővebb információ a projektről 

 
A pályázat kiírója: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács / 2018 
 

Támogató: Belügyminisztérium 
 

NBS prioritási komponensek: 

 Gyermek- és ifjúságvédelem 

 Bűnismétlés megelőzése 

Választott tevékenységek: 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

o a jövő nemzedékének tagjait az áldozattá és elkövetővé válásuk elkerülésére felkészítő 

komplex programok kialakítása és megvalósítása; 

o a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, 

valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és 

továbbképzés 

Bűnismétlés megelőzése 

 kreatív programok, művészetterápia és az ezekhez kapcsolódó képzések, 

továbbképzések szervezése a büntetés- végrehajtási és javítóintézetekben; 

 a fogvatartottakkal és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek 

képzése, továbbképzése és érzékenyítését célzó programok megvalósítása. 
 

Pályázat benyújtója: Káva Kulturális Műhely Egyesület 
 

Pályázati program címe: JUVENTAS - drámapedagógia a bűnmegelőzés szolgálatában 

Projektidőszak: 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. 

 

A JUVENTAS elnevezésű kísérleti, átfogó jellegű projekt azt vizsgálja, hogy a bűnmegelőzés 

különböző területein hogyan használhatóak a cselekedtetésre épülő, az intellektust és az 

érzelmeket egyszerre megmozgató drámapedagógiai eszközök, módszerek. 

Projektünk alapelve a társadalom különböző (fiatalkorú és felnőtt) közösségeiben meglévő 

szolidaritás, empátia támogatása. Szakmai törekvéseink közé tartozik a társadalmi befogadás 

és a tolerancia erősítése, az előítéletek elleni fellépés, a diszkrimináció minden formája elleni 

küzdelem, a többszempontúság elvének érvényesítése, az alkotói-partneri viszonyok 

létrehozása. Munkánk gyakorlat-centrikus, a reflexivitást, az innovatív és kreatív 

kezdeményezéseket messzemenően támogatja. 

Építünk a korábbi évek tapasztalatára, azokat a módszereket is használjuk, amelyekről a 

bebizonyosodott, hogy ezen a területen működőképesek. Ugyanakkor projektünkben több, 

egymástól akár jelentősen eltérő drámapedagógiai módszert is "tesztelünk", vagyis építünk 

arra, hogy 2018-ban már mást / többet tudunk a drámapedagógiai módszerek alkalmazásáról, 

mint 10 éve. Szakembereink az ország legtapasztaltabb, legelismertebb 

drámapedagógusai,színész-drámatanárai közé tartoznak, akiknek 20-25 éves gyakorlati 

tapasztalata van a különböző életkorú, olykor radikálisan eltérő szociokulturális háttérrel 

rendelkező gyerekekkel / fiatalokkal és felnőttekkel végzett munkában. 
 

Partnerszervezetek: 

● Káva Kulturális Műhely Egyesület (Budapest, Magyarország) / főpályázó 

● Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Csoport / kontakt: Szoboszlainé 

Schiller Zsuzsanna c. r.alezredes, osztályvezető; 

● EMMI Budapesti Javítóintézete / kontakt: Lipka Péter 

● Parforum Részvételi Kutatói Műhely / kontakt: Oblath Márton 



Három modulban, három különböző célcsoportnál, több különböző performatív drámás 

módszer alkalmazásával vizsgáljuk a drámapedagógiai eszközök alkalmazhatóságát a 

bűnmegelőzés területén: 

 

Az EMMI Budapesti Javítóintézete a II. modul programjában kapott szerepet: 

 

Célcsoportok: a Budapesti Javítóintézet fiatalkorú fogvatartottjai és nevelőik 

 

Alkalmazott drámapedagógiai műfaj megnevezése: komplex tanítási dráma 

 

Konkrét tevékenységek: 

 2x6 alkalmas komplex tanítási drámaóra foglalkozássorozat a fiatalkorú 

fogvatartottak számára 

8-10 fős csoport(ok) / 1 sorozat max. 3 hónapig tart / a sorozatot még egyszer 

megismételjük / a sorozat(ok) végén lesz vmilyen nyilvános összefoglaló, bemutató + 

oklevél (ez a fiatalok önbecsülése miatt fontos) / az egyik csoportban az önbecsülés, a 

másik csoportban a társadalmi/munkaerő piaci reintegrálódás lesz a kulcsszó, eköré a 

fogalmak köré épülnek a tervezett alkalmak; 

 

 6 alkalmas komplex tanítási drámaóra foglalkozássorozat a fiatalkorú fogvatartottak 

iskolai nevelői számára 

6 alkalom összesen / célok: a játék öröme; feszültségoldás; módszerek tanulása; a 

hétköznapokból ismerős helyzetek, feszültségek átalakított megjelenítése; használható 

módszertan átadása / kb. 6 hónapos sorozat, havi 1 alk./ 

 

 Beszámoló / tanulmány írása (Lipka Péter – Oblath Márton – Takács Gábor) 

 

 

A pályázati programban résztvevő fiatalok az EMMI Budapesti Javítóintézet szakemberei 

által kerülnek kiválasztásra. 

 

Budapest, 2018. november 

 

Összeállította:  

Lipka Péter  

terapeuta 

 
https://kavaszinhaz.hu/juventas/?fbclid=IwAR0IDjCYaCL-WSxr81B7HE_-

XLCL_NHShkl2Nh-XBPEyPhyABmgQZ2CX4CE 

https://kavaszinhaz.hu/juventas/?fbclid=IwAR0IDjCYaCL-WSxr81B7HE_-XLCL_NHShkl2Nh-XBPEyPhyABmgQZ2CX4CE
https://kavaszinhaz.hu/juventas/?fbclid=IwAR0IDjCYaCL-WSxr81B7HE_-XLCL_NHShkl2Nh-XBPEyPhyABmgQZ2CX4CE

