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FELKÉSZÍTŐ TEMATIKA  

A BŰNMEGELŐZÉSI ISMERETEK OKTATÁSÁHOZ 
 
A rendőrségi bűnmegelőzés egyik fontos szegmense az iskolai oktatásban való részvétel, mely 
többféle formában nyilvánul meg. Vannak komplex iskolai programjaink, mint például a D.A.D.A., 
Ellenszer, Beccaria, Iskola rendőre program. Másik „keresett szolgáltatásunk” az úgynevezett 
rendészeti osztályfőnöki órák, melyeket elsősorban a középiskolák kilencedik évfolyamain tartunk. 
Ezen felül felkérésre részt veszünk tantestületi, szülői értekezleteken. 
 
Oktatási tevékenységünk a felnövekvő nemzedék egészséges, drogmentes, törvénytisztelő 
állampolgárrá való nevelését célozza meg. Komplex programjaink a tanulók életkori sajátosságainak 
megfelelő szinten érintik a biztonság kérdéskörét, a helyes erkölcsi ítéletek kialakítását, a média 
pozitív és negatív személyiségformáló szerepét, a bűncselekmények egyes típusait, a szankció 
mértékét, a szenvedélybetegségek és a kábítószer-fogyasztás szervezetre gyakorolt hatásait.  
   
Az elmúlt évben hirdetette meg a rendőrség "Az iskola rendőre" programját, mely nagymértékben 
segítette a rendőrség által végzett, a gyermekek védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési 
tevékenységet. A program egyik célja az volt, hogy a rendőrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz és 
ezáltal "pozitív rendőr-kép" alakuljon ki a gyermekekben, szülőkben és a pedagógusokban. Az iskolák 
a rendőrség által nyújtott programot egyfajta szolgáltatásnak tekintették. A rendőrség egy kínálatot 
nyújtott át, amelyek közül az iskola a célcsoport és a téma alapján válogathatott. 
Az első év eredményeit és tapasztalatait értékelve elmondható, hogy a rendőrség által kezdeményezett 
programmal, azok céljaival az iskolák jelentős része egyetértett, azt szívesen fogadták, és 
együttműködésükről biztosították az iskola rendőreit. A program a 2009/2010. tanévben is folytatódik, 
mint arról már korábbi hírlevelünkben tájékoztattuk is Önöket.  
 
A most közreadott módszertani kiadványunkkal ezt a munkát igyekszünk segíteni. Célunk egyrészt az, 
hogy bemutassuk a pedagógusoknak, hogy milyen széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie egy 
oktató rendőrnek, mely témákban kérhetik a segítségét. Másrészt pedig a különböző oktatási 
programokban, formákban tevékenykedő kollégáinknak kívánunk utat mutatni abban, hogy minél 
szakszerűbben és hatékonyabban vehessenek részt ebben a fontos munkában.   
 
A „Felkészítő tematika a bűnmegelőzési ismeretek oktatatáshoz” című jegyzet a hírlevél mellékletét 
képezi. 
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