
LUCA NAPJA 
Módszertani film ne-
velők számára 
Bemutatja a nevelési 
színterek összehan-
goltságát, egymásra 
épülését, az átmene-
tek fokozatosságát, a 
gyen-géd bánásmódot. 
(A film hossza: 25 
perc) 

 

 

 

 

Tisztelt Intézményvezető! 

A gyermekek nevelésével kapcsolatos módszertani filmek, egészségnevelő filmek, 
drogprevenciós vagy a bűnmegelőzési filmek kapcsán a pedagógusok, szakemberek 
több felvilágosító filmmel találkoztak. Sok olyan film van, melyet nehezen lehet beillesz-
teni a prevenciós programokba, a diákok nem fogadják be, unalmasnak, nevetségesnek 
érezik azokat. Mi megpróbáljuk a fiatalok szemszögén keresztül megközelíteni a témá-
kat. A film megpróbál miérteket, ok-okozati összefüggéseket keresni a szereplők devi-
áns viselkedése és társadalmi, családi, lelki hátterük között. 
Miért mások ezek a filmek, mint a többi? 
Mert alulról építkezve, kortárs fiatalok ötlete alapján készültek! Nem mutatják be a drog 
használatát, nem magyarázzák és reklámozzák azt. Némelyik filmben nincs verbális 
kommunikáció sem, mégis roppantul beszédes. A filmek elkészítésekor nem az volt a 
célunk, hogy bárkit, bármiről kioktassunk vagy valamit megmagyarázzunk, esetleg fele-
lősöket keressünk. Arra törekedtünk, hogy bemutassunk egy történetet, annak több le-
hetséges végkifejletet is adva, s így beszélgetést, feldolgozást kezdeményezzünk. 

 
Szakmai ajánlók 

Nevelés, szociális életvitel: 
Sok filmet láttunk már az erőszakról és a drogozásról. Vannak olyanok, melyek hatnak 
ránk, és amelyek nem érintenek meg bennünket. Vannak, amelyek nagy kalandnak mu-
tatják azt, és vannak, amelyek elborzasztanak. Filmes eszközök segítségével olyan hatá-
sok érik a befogadót, melyek továbbgondolásra késztetik, vagy sokszor érzelmi szinten 
ragadják meg. Tehát ezek a rövidfilmek nem érnek véget a képernyő elsötétülésével, 
bennünk tovább peregnek, nem hagynak békén. Akárcsak a probléma, a fiatalok drog-
használata és az erről való gondolkodás, eszmecsere. Nem hagyni azt, hogy hozzászok-
junk ehhez. A filmek lehetőséget adnak a néha nehezen kezdődő beszélgetések beindu-
lásához. Ajánlom mindenkinek. 

 Dr. Szemelyácz János 
pszichiáter-addiktológus, a drogprevenciós filmek szakmai lektora 

 
Kapcsolódás a kompetencia alapú oktatáshoz: 
Nagy szeretettel ajánlom szakmailag e filmeket, komplexitásaiból fakadóan osztályfő-
nöki, biológia, egészségtan, és média óra tanárainak. A filmek alkalmasak beszélgeté-
sek kezdeményezésére, jellemrajzok készítésére, a viselkedéskultúra, és társkapcsola-
tok megbeszélésére. Az egyes filmek jól kapcsolódnak a kompetencia alapú oktatási 
program-csomagokhoz. Kiválóan használható a szociális, életviteli és környezeti kompe-
tencia, valamint az életpálya-építési kompetencia területek fejlesztésében (önismeret, 
életcélok, társkapcsolatok). 

Görög Gabriella 
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja  

 
Bűnmegelőzés és drogprevenció: 
A fiatalok rekreációjának, hét végi szórakozásának gyakran elengedhetetlen feltétele a 
szerfogyasztás, vagy az alkohol, mint könnyen elérhető legális drog. Az átmulatott éjsza-
ka után a fáradt, sokszor alkoholmámorban úszó fiatal autóba ül, és meggondolatlanul 
veszélyezteti önmaga és társai életét, testi épségét. Az ilyen módon bekövetkezett 
diszkóbalesetek többsége súlyos, halálos kimenetelű. Minden hétvégére esik 4 ilyen bal-
eset Magyarországon! Az illegális drogok közül említésre méltó a fiatalok körében nép-
szerű GINA GHB „randidrog”, mely sorra szedi áldozatait. Ezek a témák felvetése és át-
beszélése nagyon fontos a mai fiatalság deviancia megelőzéséhez. 

Fekete Rita r. alezredes 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kívülállók 
Bűnmegelőzési film a fiatalkori devianci-
ákról 
Iskolai erőszak, családi konfliktus, drog, 
alkoholfogyasztás, erőszak, dohányzás, 
közöny – a film megpróbál miérteket, ok-
okozati összefüggéseket keresni a sze-
replők deviáns viselkedése és társadal-
mi, családi, lelki hátterük között.   
(A film hossza: 25 perc) 
 

GINA 
Bűnmegelőzési film a GHB „randidrog” 
veszélyéről, testi - lelki károsodásáról, va-
lamint anya - gyermek kapcsolatáról 
Az áldozat nincs tudatánál, hogy mit cse-
lekszik. Nem ismerve a hatóanyag tar-
talmát „orosz rulettként” működik a 
szervezetben. Filmünk a X. Tallini Nem-
zetközi Filmfesztiválon a zsűri különdíját 
nyerte. 
(A film hossza: 19 perc) 
 

MIÉRT? 
Bűnmegelőzési film az iskolai agresszió-
ról, bántalmazásokról 
Az iskolákban történő TANÁR-DIÁK, a 
DIÁK-DIÁK, valamint a TANÁR-SZÜLŐ 
közti konfliktushelyzettel foglalkozik. 
1. rész: A szégyen 
2. rész: A feladat 
3. rész: A megtorlás 
(A film hossza: 21 perc) 
 

NÉGYEN EGYEDÜL 
Bűnmegelőzési film a diszkó-balesetről 
és a felelősségvállalásról 
Egyre gyakoribb a fiatalkori alkoholiz-
mus, és évente 200 diszkó-baleset törté-
nik hazánkban. Ezt a bűnmegelőzési 
szakanyagot kínáljuk beszélgetésre, 
elemzésre tanár és diák között. 
(A film hossza: 11 perc) 
 

FÉNY ÉS ÁRNYÉK 
Drogprevenciós film a fiatalokat érintő 
depressziáns, serkentő, és hallucinogén 
hatásokról 
1. rész: Álom adag 
2. rész: A kör bezárul 
3. rész: Utolsó esély 
A film a 2009-es ausztriai nemzetközi 
filmfesztiválon a zsűri különdíját nyerte. 
(A film hossza: 17 perc) 
 

SZEMTŐL SZEMBE 
Drogprevenciós film a fiatalokat érintő 
játékszenvedély, a diszkódrog terjesztés, 
valamint a társadalomba való visszail-
leszkedés problémaköréből 
1. rész: Veszélyes játék 
2. rész: Játék az élettel 
3. rész: Vissza az életbe 
(A film hossza: 20 perc) 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
Ismeretterjesztő film a hulladékgazdál-
kodás rendszeréről, az általános iskolá-
sok és középiskolások környezetvédelmi 
oktatásához 
A film bemutatja a szelektív hulladék-
gyűjtést, a komposztáló üzemet, a hulla-
dékfeldolgozást és az újrahasznosítással 
kapcsolatos munkafolyamatokat. 
(A film hossza: 26 perc)

A KIMONDHATAT-
LAN MŰVÉSZET 
Módszertani film neve-
lők számára. 
A kisgyermekkori ta-
pintás, érzékelés, és 
beszédkészség fejlesz-
tése művészetterápia 
segítségével. 
(A film hossza: 20 perc) 
 

GUGGOLJ IDE 
MELLÉM! 
Módszertani film ne-
velők számára 
A korai intervenciós 
nevelés élethelyzetek-
kel mutatja be a 
normalizációs elv hét-
köznapi szépségeit. 
(A film hossza: 17 
perc) 

BÁTORÍTÓ KEZEK 
Módszertani film ne-
velők számára 
A film a sajátos neve-
lési igényű kisgyerme-
kek integrációban tör-
ténő nevelését, gondo-
zását, korai fejlesztését 
mutatja be. 
(A film hossza: 16 perc) 
 



RÉGEBBEN KÉSZÜLT ÉLETVÉDŐ ÉS EGÉSZSÉGNEVELŐ KIADVÁNYAINK 
 

A „szeretni” ige után a „tanítani” ige a legszebb szó a világon!  
 

 

Az emberi élet a legnagyobb csoda 

Mindig izgalmas kalandot jelent bepillantani üvegszálas optikai felvételek segítségével abba a cso-
dálatos természeti titokba, mely a méhen belül zajlik le 9 hónap alatt. Az első csoda, amelyet is-
mernünk kell,  az maga az emberi élet. A már több idegen nyelven hozzáférhető szinkronizált olasz 
videofilm tanárok, védőnők és minden életvédő szándékú ember cselekvő segítségével reményeink 
szerint Magyarországon is hasznos oktatási-nevelési anyag lehet. (A film hossza: 30 perc) 
 

 

 

Egymásért 

E film három összefüggő, mégis egyenként önálló részből álló párkapcsolat-házasság-család témát 
dolgozza fel, melyek mindannyiunkat érintenek. Filmünkben – az értékek kiemelésével – megpró-
báltunk a fiatalokat legjobban érdeklő, személyes jellegű kapcsolatok: a családi, házassági, szerel-
mi, baráti relációk felé fordulni. (A film hossza: 3x20 perc) 
 

 

 

A megtört varázs 

Az első magyar életvédő film. Véleményeket és tényeket mutat be a megszületés előtti életről, an-
nak kiolthatóságáról. Érzékeltetni kívánja a születendő emberi személy és az anyaság mérhetetlen 
értékét. Egyre több diáklány szenved az abortusz testi és léleknyomorító hatásától. E film arra indítja 
a fiatalokat, hogy ismerjék meg, és tiszteljék termékenységüket, értékeljék az anyaság kincsét. 
(A film hossza: 20 perc) 

 

 

A Billings módszer 

A film a természetes fogamzásszabályozás egyik módszerét bemutató rajzfilm. A fiatalok döntési 
szabadságát olyan egyszerű ismeretanyag közlésével teszi teljesebbé, amely összhangban van az 
ember testi és lelki természetével. A szinkronizált amerikai film magyarországi kiadását a Szociális 
és Egészségügyi Minisztérium támogatta. 
(A film hossza: 30 perc) 
 

    További információ és filmrészletek itt: http://forrasvideo.hu/ 

� – – – – – – – – – – – Itt levágható, postán, e-mailen vagy faxon megrendelhető! – – – – – – – – –  

Levelezési cím:  Forrás Alapítvány 7634 Pécs, Vöröskő u. 17. 
E-mail: forrasvideo@gmail.com 
Telefon: 06-30/5611-588     Fax: 06-72/256-225 
Számlázás neve: ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

Számlázás címe: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Postázás címe, ha nem egyezik a számla címével: ………………………………………………….………………………..………………………… 

E-mail címük: …………………………….………….…………………  A megrendelő személy neve: ……………………………………………………  

Megrendelem az alábbi filmeket banki átutalással: □     vagy készpénzes postai utánvétellel: □   történő fizetéssel: 
   

Kívülállók devianciaprevenciós film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
GINA drogprevenciós film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
MIÉRT? bűnmegelőzési film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
Négyen egyedül bűnmegelőzési film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
Fény és árnyék drogprevenciós film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
Szemtől szembe drogprevenciós film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
Hulladékgazdálkodás ismeretterjesztő film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
A kimondhatatlan művészet módszertani film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
Guggolj ide mellém módszertani film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
Bátorító kezek módszertani film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
Luca Napja módszertani film …... db  DVD á.: 4.900,- Ft   
Az emberi élet a legnagyobb csoda életvédő film …... db  DVD á.: 3.900,- Ft   
Egymásért párkapcsolat-házasság-család …... db  DVD á.: 3.900,- Ft   
A megtört varázs első magyar életvédő film …... db  DVD á.: 2.900,- Ft   
A Billings módszer természetes családtervezés …... db  DVD á.: 2.900,- Ft   

 

KEDVEZMÉNY: 7 db DVD film megrendelése esetén 10%-ot, 12 db film megrendelése esetén 20% kedvezmény! 
POSTAKÖLTSÉG: A postaköltség súlytól, értéktől, darabszámtól függően 1.000,- és 2.500,-Ft között változik. 
 
Dátum: …………………………………………   
      P.H.  ……………………………………………………………… 
 aláírás 


