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Felhívás 
 

Segítő szakmában dolgozol? Pedagógus, szociális munkás vagy pszichológushallgató vagy? 
Ha érdekel a fiatalokkal való közös munka, és szeretnél többet megtudni a függőség kialakulásáról, 
a fiatalok szerhasználati szokásairól, akkor jelentkezz!  

A pécsi Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület (https://tehetsegvar.hu) 
szervezésében egy olyan műhelyfoglalkozást kínálunk neked, ahol lehetőséged nyílik szakmai 
kompetenciáid fejlesztésére. 

 
A témák, amelyekkel foglalkozunk:  

- a kamaszkor lélektana,  
- a szenvedély betegség kialakulásának okai,  
- innovatív drog prevenció – kortárssegítés,  
- kamaszkori devianciák,  
- a közösségépítés technikái,  
- a csoport dinamikájának értelmezése,  
- kommunikáció és konfliktuskezelés a kamaszokkal,  
- kompetencia határok,  
- a segítő beszélgetés technikájának gyakorlása. 

 
A műhelymunka TELJESEN INGYENES, sőt lehetőséged lesz a megszerzett tudást a 

későbbiekben a gyakorlatban is kipróbálni tiszteletdíjért. 
 
Jelentkezési határidő: október 3.  
A jelentkezéseket az ipanodrugs@gmail.com címre várjuk. 
 
A műhelymunka 2021. október 8-án és 9-én kerül megszervezésre a pécsi Pannon Magyar Házban 
(János u. 22).  
 
Melléklet: a műhely tematikája és ütemterve, valamint a műhelyvezetők bemutatása 
 
 
 
 

https://tehetsegvar.hu/
mailto:ipanodrugs@gmail.com


BeDrugFee 
 

[Ide írhat] 

 
 

A műhelymunka ütemterve 
 
A 3 napos workshop első része 2021. október 8-án és 9-én kerül megszervezésre Pécsett a Pannon 
Magyar Házban (János u. 22). A harmadik napon a résztvevők a Köztes Átmenetek-a drog című 
kiállítást tekintik meg. 
 
 
A workshop tematikája és időbeosztása: 
 
I. NAP 
14.00-15.00 – Regisztráció 
15.00-16.00 – Bevezetés, egymásra hangolódás  
16.00-16.10 – Kávészünet 
16.10-17.00 – Mik a drogok? Mi a függőség? Mitől függünk? 
17.00-17.10 – Kávészünet 
17.10-19.00 – A droghasználat szociokulturális okai 
 
 
II. NAP 
10.00-12.00 – A kamaszkor pszichológiája 
12.00-12.30 – Ebédszünet 
12.30-15.00 – Segítő módszerek bemutatása, segítő beszélgetés, kommunikáció és 
konfliktuskezelés a kamaszokkal, kompetencia határok 
15.00-15.10 – Kávészünet 
15.10-17.00 – A közösség építés technikái, innovatív drogprevenció  
 
A workshop célja: a témával kapcsolatos ismeretek bővítése, a fiatalokkal való közös munkához 
szükséges készségek és képességek fejlesztése. A munkában résztvevőknek lehetőségük lesz 
gyakorlati tapasztalatszerzésre is. A projekt keretein belül megszervezésre kerül két háromnapos 
tábor is, ahol tiszteletdíjért bekapcsolódhatnak a tábor aktivitásaiba. 
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A műhelymunkákat vezetik:  
 

• Joó Horti Lívia (pszichológus, pszichodráma vezető, integratív hipnoterapeuta és integratív 
gyermekterapeuta) 

• Ricz Dencs Tünde (mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető, alkotó-fejlesztő 
meseterapeuta, meseterápiás szakember) 

• Sárcsevity Hajdú Bea (szociális munkás és szociálpolitikus) 
 

Mind hosszú éveken keresztül foglalkoztak deviáns magatartású fiatalokkal, kortárs képzéssel és 
drogprevencióval. 
 


