
Beszámoló a JUVENTAS projektről 
 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2018. évben kiírt pályázatára a Káva Kulturális Műhely 

Egyesület nyújtott be sikeres pályázatot JUVENTAS – drámapedagógia a bűnmegelőzés 

szolgálatában címmel. A pályázat támogatója a Belügyminisztérium. Minden évben új 

pályázatot szükséges benyújtani a támogatás elnyerésére. 

Az alábbiakban a projekt éveken átnyúló programjáról számolok be röviden: 

 

JUVENTAS I. – drámapedagógia a bűnmegelőzés szolgálatában 
 

Projekt időtartama: 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. 

Partnerintézmények: 

● Káva Kulturális Műhely Egyesület, mint főpályázó 

● Parforum Részvételi Kutatói Műhely  

● Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Csoport 

● EMMI Budapesti Javítóintézet 

 

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.  

A Káva Kulturális Egyesület partnerszervezeteként a Budapesti Javítóintézetben a Juventas I. 

program keretében 3 csoportfolyamat valósult meg. Kettő 6 alkalmas drámapedagógiai 

foglalkozás sorozat 18 növendékkel, valamint egy, a nevelők és intézményi dolgozók számára 

tartott 6 alkalmas sorozat 12 résztvevővel. A tapasztalatok szerint mind a növendékekkel, mind 

a dolgozókkal végzett drámapedagógiai munka jó hatással volt az intézet életére. Minden 

résztvevő motiváltan és örömmel vett részt a foglalkozásokon.  

 

A projekt zárásaként 2019. aug. 30-án egy szakmai konferencián ismertette minden résztvevő 

a szakmai eredményeket. A Budapesti Javítóintézetet Juhász Péter igazgató és Lipka Péter 

művészetterapeuta képviselte két szakmai előadással. A zárókonferencia elérhető: 

https://kavaszinhaz.hu/juventas_zarokonferencia/ 

A projekt szakmai tapasztalatai könyv és internetes dokumentum formájában elérhetőek. A 

kötetben a javítóintézeti tapasztalatokról egy hosszú tanulmány szerepel, amit Takács Gábor- 

Patolay Anita- Lipka Péter írt.  

Itt elérhető: https://kavaszinhaz.hu/drama-es-szinhaz-a-bunmegelozesben/ 

 

JUVENTAS II. – drámapedagógiai módszerek a bűnmegelőzés szolgálatában 

 

Szerves folytatása a 2019 augusztusában véget ért JUVENTAS I. projektnek. Célja, hogy az 

érintett intézményekben állandósuljon a drámapedagógiai módszerek jelenléte és minél inkább 

szervesen csatlakozzon a fejlesztési és bűnmegelőzési célokhoz. 

 

A projekt épít a korábbi évek tapasztalatára és értelemszerűen eredményeire, azokat a 

módszereket is használjuk, amelyekről a bebizonyosodott, hogy ezen a területen 

működőképesek. A Budapesti Javítóintézetben a Juventas II. projektben 2 növendékcsoport 

valósul meg. Az első folyamat egy klasszikus tanítási dráma folyamat 6 alkalommal és 10 

növendékkel. A második folyamat egy fórumszínházi kísérlet, amelyben a módszer 

adaptálhatóságát vizsgálja a projekt. 

 

https://kavaszinhaz.hu/juventas_zarokonferencia/
https://kavaszinhaz.hu/drama-es-szinhaz-a-bunmegelozesben/


Partnerszervezetek: 

● Káva Kulturális Műhely Egyesület  

● Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály 

● EMMI Budapesti Javítóintézet  

● EMMI Aszódi Javítóintézet  

● Parforum Részvételi Kutatói Műhely  

● Magyar Pszichodráma Egyesület  

 

JUVENTAS III.  

 

A következő projekt előkészítése jelenleg is folyik, megvalósulása 2021 szeptemberétől 

várható. Intézetünkben előreláthatólag mind a növendékek, mind a munkatársak számára 

csoportfolyamatok lesznek elérhetőek. 

https://kavaszinhaz.hu/juventas/   

 

Lipka Péter 

művészetterapeuta 

  

  

 

https://kavaszinhaz.hu/juventas/

