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Komplex bűnmegelőzési prevenciós program a Tisza-parti Általános Iskolában 

 

A Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány fontos feladatának tekinti az iskola 

bűnelkövetéssel és áldozattá válással kapcsolatos társadalmi felelősségvállalásának 

támogatását. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 4.150.000 Ft  támogatásának segítségével 

2022. március 1. és 2023. augusztus 31. között komplex bűnmegelőzési prevenciós projekt 

kerül megvalósításra az intézményben.  

A program három pilléren nyugszik: a környezeti nevelés, az egészségnevelési program 

és az Arizona-szoba innovatív adaptációjának összekapcsolásával segítjük tanulóinkat az 

iskolai és iskolán kívüli bűnelkövetővé- és áldozattá válás megelőzésében, ösztönözzük őket az 

embertársaink és környezetünk érdekében történő felelős társadalmi cselekvésre. Célunk, hogy 

az egészségprogramot, a prevenciós osztályfoglalkozásokat, a pedagógusok csoportos 

edukációját, a zöld-járőr és iskolakert programot, az autómentes napot, a fenntartható farsangi 

rendezvényünket és a könyvtári élménypedagógiai foglalkozásokat összefűzve, komplex, 

élményeken és cselekvésen alapuló, más intézményeknek is modellként szolgáló, az egész 

tanéven átívelő programsorozatot valósítsunk meg. Olyan komplex, széles klienskört bevonó 

(tanulók, szülők, pedagógusok, belső és külső szakemberek) élményközpontú programot 

szeretnénk megvalósítani, amely a fiatalkori bűnelkövetés megelőzése és kezelése mellett 

használható alternatívákat kínál diákjainknak a tanórákon kívüli idő eltöltésére, a felelős 

társadalmi cselekvés elsajátítására. 

A pályázaton elnyert anyagi eszközöket felhasználva két jelentős, a bűnelkerülést, és a 

szabadidő biztonságos eltöltését ösztönző fejlesztést is megvalósítunk: az Arizona-szoba 

koncepcióját a helyi viszonyokhoz adaptálva, otthonosan berendezett, bizalmas beszélgetésre 

alkalmas, védett konzultációs helyiséget alakítunk ki. Ebben a megtartó térben krízis vagy 

konfliktus esetén a gyerekek szakemberrel, őszintén kommunikálhatnak, esélyt kaphatnak, 

hogy a problémájukkal valaki azonnal foglalkozzon. Az egyéni intervenciók mellett szülő- és 

pedagóguskonzultációra, szakmaközi esetkonferenciára, mediációra, resztorációra egyaránt 

lesz itt lehetőség. A programhoz kapcsolódó fejlesztés keretében az iskolakertben négy 

zsindelyes kerti kiülő telepítésével szabadtéri oktatóbázist alakítunk ki, ahol élménypedagógiai 

módszerekkel értékteremtő szabadidős tevékenységeket tanítunk diákjainknak.  
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Hosszú távú célunk szerint iskolánk megtartó és támogató miliőjével az őszinte, nyílt 

kommunikáció, az élményszerű interakciók, a bizalom és biztonság helyévé válik, ahol a 

program segítségével gyökeres és tartós változásokat tudunk elérni diákjaink közösségi 

cselekvéssel, környezettudatossággal és egészséges életmóddal kapcsolatos gondolkodásában, 

továbbá elutasító attitűd alakul ki bennük a függőségekkel, iskolai zaklatással, 

kockázatkereséssel kapcsolatban. 


