
BŰNMEGELŐZÉSSEL KAPCSOLATOS
ISKOLAI FELADATAINK

A korszerű bűnmegelőzési stratégia olyan célkitűzések összessége, amelyekkel:

 mérsékelnünk kell a bűncselekményeket előidéző okok hatását,
 csökkentenünk kell a sértetté válás veszélyét,
 növelni a közösség biztonságát,
 javítási az élet minőségét,
 az emberi jogok érvényesülését.

A bűnmegelőzési stratégiánk hozzájárulhat:

 a gazdaság fejlődéséhez,
 a piac biztonságos működéséhez,
 a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez.

A bűnmegelőzési intézkedések költségeit olyan pedagógiai befektetésnek kell tekinteni,
amelynek hozama a közbiztonság érzékelhető javulása.

A bűnmegelőzési stratégia prioritásai:

 A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése.
 A települések biztonságának fokozása.
 A családon belüli erőszak megelőzése.
 Az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítés, az áldozat kompenzációja.
 A bűnismétlés megelőzése.

A prioritásokból nevelő-oktató munkánkra vonatkozó feladatok:

 Tehetségkutató programok szervezése a kulturális-, az informatikai- és a
sporttevékenységben.

 Kisközösségi, lakóhelyi sportversenyek, bajnokságok szervezésének támogatása.
 A tanulási kudarcokkal kapcsolatos jelzőrendszer kialakítása.
 Felzárkóztató programok kidolgozása, működtetése és rendszeres értékelése.
 Diákjaink és gyermekvédelemmel foglalkozó pedagógus és a helyi bűnmegelőzésben,

alkohol- és drogprevencióban érintett szakemberek közötti együttműködés biztosítása
(városi, megyei).

 Az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák megismerése, integrálása az oktatási,
nevelési programunkba.

 A döntéshozatal, a problémamegoldás, a kommunikációs készség, az önértékelés, a
stressz-kezelés, az érdekérvényesítés készségeinek fejlesztése tanulóinkban.

 Az iskolakerülésre, és más deviáns cselekményekre reagáló programok, eljárások
kidolgozása.

 A szabadidő eltöltést, közösségteremtést szolgáló iskolai programok létesítése,
működtetése.

 A környezeti és természeti értékek megbecsülésének fokozása.
 Diákjaink marginalizálódásának megelőzését szolgáló jelzések működtetése.



 Az életmódjukban deviáns jellegzetességeket mutató (például alkohol és drogfogyasztás,
csavargás, iskolakerülés, szabálysértés elkövetése, stb.) fiatalkorúak viselkedésének
figyelemmel kísérése, jelzések adása (elsősorban a családnak).

Az áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos iskolai feladatok:

 Kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyeztetett fiatalok rendszeres sportolásba történő
bevonására.

 A sportszerű viselkedés kultúrájának erősítése a fizikailag gyengébbek védelme
érdekében.

 Önvédelmi sportok népszerűsítése.
 A bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás és az oktatási intézmények

együttműködésének megteremtése az áldozatvédelem érdekében.
 Az önvédelmi készségek fejlesztése, a reális kockázatok tudatosítása.
 Konfliktuskezelő programok integrálása az iskolai oktatásba.
 Erőszakmentes problémamegoldó technikák tanítása. A „többet ésszel, mint erővel”

kultúrájának erősítése a kortárs csoportokban.
 Az iskolán belüli kirekesztés felderítése, az ellenük való hatékony fellépés.
 Az iskolai erőszak, zsarolás áldozatainak hatékony védelme.
 A tantestület tagjainak védelme a foglalkozásukkal kapcsolatos konfliktusokban.


