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Beszámoló „NE TEDD!” tevékenységről 

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00024 Integrált térségi gyermekprogramok „Ideális jövő ajándékba Tőlünk, 

Neked” Program keretein belül megvalósuló „NE TEDD!” Prevenciós és kortárssegítő tevékenység a 

deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhesség, káros szenvedélyek, és egyéb hasonló 

helyzetek megelőzése érdekében jött létre. A programok lebonyolítását egy fő mediátor végzi. 

A programban a tiszafüredi általános iskolák nyolcadikos évfolyam tanulói vesznek részt, szülői 

engedéllyel. Az érintett iskolák a következők: 

 Bán Zsigmond Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

 KLG Kossuth Lajos Általános Iskolája 

 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 

A 2019/2020-as tanévben kezdődött meg a program keretein belül a prevenciós filmek vetítése az 

osztályokban. Alkalmanként 1 film került megtekintésre. A filmhez kapcsolódó kérdőíveket a 

gyermekek név nélkül töltötték ki. Kérdéseiket a filmmel kapcsolatban feltehették, illetve kapcsolódó 

kérdésekre is választ kaphattak a tanulók. Egy tanévben 4 film került vetítésre, az 5. alkalommal pedig 

a diákokkal egy elbeszélgetés történt, hogy mi is maradt meg nekik a tanévben vetítésre került 

filmekből.  

A vírushelyzetre való tekintettel a 3. és 4. film online módon került vetítésre, így ennél a két filmnél 

írásban tudtunk kommunikálni. Érzékelhető volt, hogy kevésbé volt hatásos és érdekfeszítő, de ennek 

ellenére a kérdéseiket felmerték tenni, a véleményeiket lemerték írni. 

Az 5. alkalommal, a diákokkal egy nagyobb beszélgetést tartottunk. A vélemények elég megoszlóak 

voltak. A tanulók aktívak voltak, kérdeztek és érdeklődtek. Nagy része a gyerekeknek különösen nagy 

érdeklődést mutatott, érdekelte őket, hogy mi juttathat el bizonyos helyzetekig embereket, a rendőrök 

munkáját különösen nagyra becsülték, hogy milyen helyzetekben kell helytállniuk. 

Összességében úgy gondolom, hogy a program a kialakult helyzet ellenére is hozta az elvárásokat és 

segített a gyermekeket megismertetni a világ más oldalával is. Nagy segítséget nyújtott a fiataloknak 

önismereti téren, iránymutatást adnak a pozitív magatartási mintákhoz. Az átbeszélések során az 

önkifejezésük is fejlődik. A szociális területen az egyik legfontosabb eszközünk a prevenció, ezáltal 

fontos, hogy gyerekeket időben fel legyenek készítve az esetleges negatív élethelyzetek elkerülésére. 
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