A Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége a 2009/20102009/2010-es tanévben egy több
hónapig tartó országos kampányt indít el, amelynek témája és egyben címe is:
„…hogy az erőszak
erőszak ne legyen az életforma része.
része.”
- összefogás az erőszakmentes társadalomért
I. A kampányhoz bárki csatlakozhat, aki vállalja az alábbi feladatok végrehajtását 2009.
október és 2010. március 30. között:
1. Tantestületi értekezletet, belső
belső szakmai továbbképzést tart a kampány témájával
kapcsolatosan legalább egy alkalommal
2. Osztályonként egyegy-egy szülői értekezleten beszélik meg az adott témával
kapcsolatos
kapcsolatos (bármely) részterületet.
3. Minden egyes szaktanár a megadott intervallumon belül legalább kettő alkalommal
foglalkozik a szaktárgyi óra sajátosságainak és témáinak megfelelően azzal, „ …hogy
az erőszak ne legyen az életforma része!”.
4. Kisebb, 33-5 fős gyermekcsoportok
gyermekcsoportok kapjanak „gyűjtő” munkát (idősebb testvért,
szülőket, nagyszülőket bevonhatnak a feladat megoldásába!!!) például:
-

az

otthontól

az

iskoláig

(de

soksok-sok

más

helyszín

is

megadható/választható) milyen konkrét jeleit tapasztalják az erőszaknak
erőszaknak (a
házak falán graffiti: melyik utca, hány szám?; betört ablaküveg; roncs autó;
kitört kerítés; megrongált kuka … végtelen széles a skála, sajnos!): olyan
pontossággal kell megnevezni, hogy utánajárható, ellenőrizhető legyen;
-

fel lehet venni
venni videóra;

-

le lehet fényképezni;

-

javaslatot kell tenni az okozott kár helyreállítására.

Az így összegyűjtött anyagot a Szakmai Szövetség - az adott iskolával előzetesen
egyeztetve a módot/formát - átnyújtja az illetékes önkormányzatnak
önkormányzatnak.
ányzatnak.
5. Szakmaközi

„kiskonferecia”

(kerekasztal(kerekasztal-konferencia)

szervezése

az

iskola

társadalmi környezete számára (pontosan a kampány címével!!!): Családsegítők,
gyermekjóléti szolgálat, könyvtár, múzeum, önkormányzat (megfelelő)
(megfelelő) ügyosztályai,
rendőrség, polgárőrség, sportegyesület(ek), vállalkozók, a helyi – valamennyi – média
bevonásával.
Az 11-5. pontban foglalt feladatról 33-5 oldal összefoglalót
összefoglalót kell készíteni, amit az adott
esemény lezajlása után 8 napon belül meg kell küldeni a Szakmai Szövetség postacímére.
Amennyiben az adott anyag (szöveg, fénykép) könyvbeli megjelentetéséhez hozzájárul
annak szerzője erről a „Nyilatkozat”„Nyilatkozat”-ot is mellékelni
mellékelni kell. (Az összefoglaló szöveget akkor is
meg kell küldeni, ha annak szerzője nem járul hozzá annak megjelentetéséhez.)

II.

Szabadon választható (ez nem kötelező) további programprogram-javaslatok:
1.

Arizona – szoba létrehozása, működtetése.
Programgazda: Botár Béla (06/303(06/303-690690-264)

2.

É.V.I. program (szerzői jogvédelem folyamatban!) tartalma mellékelve.
Több iskola jelentkezése estén sorsolással döntjük el az egyetlen résztvevő
intézmény nevét. Fontos tudni: ehhez a vállalkozó iskolának
iskolának 500.000.500.000.-FtFt-tal hozzá
kell járulnia, amihez külön 500.000.500.000.- FtFt-ot a Bűnmegelőzők Országos Szakmai
Szövetsége is ad. (A pénzt az iskola használja fel a program végrehajtásának
kiadásaira.)
Programgazda: Dr. Nyári Katalin elnök és Botár Béla

