
A  tanévkezdés  időszaka  fokozott
veszélyeket rejt a közúti közlekedésben,
különösen a gyermekekre nézve, akik a
nyári  vakáció  után  gyakorlatilag
egyszerre,  tömegesen  jelennek  meg  a
mindennapok  közlekedésében.  Még  él
bennük a nyári, felszabadult állapot, ami
csökkentheti  veszélyérzetüket.  További
kockázatot  jelent,  hogy  a  nyári
szabadságokat  követően  ugrásszerűen
megnő  a  forgalomban  részt  vevő
gépjárművek száma, zsúfolttá válnak az
utak.
 
 INCLUDEPICTURE
"http://www.police.hu/sites/default/files/style
s/761x365/public/iskolakezdes2020.jpg?
itok=ubgXMBbO"  \*
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.police.hu/sites/default/files/style
s/761x365/public/iskolakezdes2020.jpg?
itok=ubgXMBbO"  \*
MERGEFORMATINET

A  helyi  rendőri  szervek  a  tanév
megkezdése előtt valamennyi frekventált
helyen  lévő  oktatási  intézmény
közvetlen  környezetének  közbiztonsági,
közlekedési  és  bűnügyi  helyzetét
áttekintették  és  elemezték.
Szeptemberben  –  a  napi  oktatás
kezdetének  és  befejezésének
időszakában  –  a  rendőrség  és  a
polgárőrség  azon  általános  iskolák
környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági

szempontból indokolt, vagy ezt igénylik,
kiemelt  rendőri  jelenlétet  biztosít.
Demonstratív  jelenléttel  kívánják
elősegíteni  a  gyermekek  biztonságos
közlekedését.  
 
A  rendőrség  évtizedek  óta  kiemelt
feladatának  tekinti  a  gyermekek
védelmét. Az idei tanévben is folytatódik
„Az iskola  rendőre”  program,  melynek
célja  a  kisiskolások  biztonságos,
balesetmentes  közlekedésének,
szabálykövető  magatartásának
elősegítése,  közlekedési  ismereteik
bővítése,  a  gyermekek  biztonságát
veszélyeztető  tényezők  feltárása,
megszüntetése.
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„Az iskola rendőre” program keretében
folytatódik  a  „SuliMoped”  program,
valamint  a  felmenő  rendszerű
közlekedésbiztonsági  vetélkedők  is.  A
„SuliMoped”  program  tantervi
órakereten  kívül,  többnyire  e-learning
képzés  keretében  valósul  meg,  amely
ezer  –  8.  osztályos  általános  iskolai  –
diák képzését jelenti. 
 
A  rendőrség  több  évtizedes
tapasztalattal  rendelkezik  az  iskolai
bűnmegelőzési  oktatás  területén.  A
DADA program az általános iskolákban,
az ELLEN-SZER a középiskolákban van
jelen,  a  bűnmegelőzési  tanácsadók
állandó  jelleggel  tevékenykednek  a
középiskolákban.  Valamennyi
programban  kiemelt  hangsúlyt  kap  a
prevenciós tevékenység.
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A DADA program elsődleges célja, hogy
a  gyermekek  felismerjék  a
veszélyhelyzeteket  és  megfelelő  módon
tudjanak  erre  reagálni.  A  programot
oktató  rendőrök  feladata,  hogy  olyan
megoldási módokat ismertessenek meg a
gyermekekkel,  amelyeket
személyiségükbe  építve  készségszinten,
rutinszerűen alkalmazhatnak.
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Az ELLEN-SZER program főbb céljai az
önálló gondolkodásra nevelés, a kritikai
gondolkodás  kialakítása,  a  csoportban
működés  megtanulása,  az  egyéni
felelősség  szerepének  megmutatása,  a
döntési  képesség  fejlesztése,  az
összefüggésekben,  rendszerben
gondolkodás  fejlesztése,  a  szociális



kompetenciák, az empátia és az érzelmi
intelligencia  fejlesztése,  a  fiatalok
értékrendjének a társadalom számára is
hasznos  formálása.  A  program
alaptétele,  hogy  emelje  a  fiatalok
biztonságát  a  legsúlyosabb
devianciákkal,  a  bűnözéssel  és  a
szerfogyasztással szemben.
 
Az  Iskolai  Bűnmegelőzési  Tanácsadói
Hálózat  keretében  a  bűnmegelőzési
tanácsadó tiszt feladata a középiskolába
járó  fiatalok  bűncselekményekkel
szembeni  fokozott  védelme  mind  az
elkövetői,  mind  pedig  a  sértetti  oldal
tekintetében,  kiemelt  figyelemmel  a
kábítószerrel  visszaélés  típusú
bűncselekményekre.  Ennek  érdekében
folyamatos,  élő  kapcsolatot  tart  a
diákokkal,  pedagógusokkal  és  a
szülőkkel.
 
A  fiatalkorúak  kábítószer-
fogyasztásának  visszaszorítása
érdekében  a  rendőrség  folytatja
drogprevenciós programját „A szülők és
a  családtagok  a  rendőrség  kiemelt
partnerei  a  kábítószer-bűnözés
megelőzésében”  címmel.  A
kezdeményezés  keretein  belül  a
rendőrség  kiemelten  számít  a  szülők
együttműködésére.  A  program  célja,
hogy  a  12-18  éves  gyermekeket  nevelő
szülők, valamint családtagjaik közvetlen
tájékoztatást  kapjanak  a  kábítószer-
fogyasztás  kockázatairól,  büntetőjogi
következményeiről.

forrás: www.police.hu 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

http://www.police.hu/

