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Szakmai beszámoló 

Közlekedési ismeretek oktatása 

(közlekedésbiztonság, egészségvédelem) 

 

 

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap gyermekeink életében az önállóság. A társadalmi 

környezet változása szükségessé teszi, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek 

azokkal a gyakorlati és hétköznapi helyzetekkel, melyekben önállóan döntéseket hoznak. 

Falun élve már kisgyermekkorban önállóan közlekednek tanulóink. A szülők 

munkabeosztása, munkaideje megkívánja, hogy a gyermekek szülői felügyelet nélkül 

jussanak el reggel az iskolába, majd a tanítás végeztével a hazautat is kíséret nélkül tegyék 

meg. 

Ahhoz, hogy a tanulókat biztonságban tudjuk, fontos, hogy megfelelő mennyiségű időt 

biztosítsunk a közlekedési ismeretek oktatására. Tanulmányi séták, technika foglalkozások és 

környezetismeret órák keretében törekszünk az ismeretek átadására, tudatosítására.  

A gyakorlati oktatás legjobb formája, ha a gyerekek szakemberek segítségével nem csupán 

elméleti, hanem gyakorlati oktatásban is részesülnek. Erre adott lehetőséget a közlekedési 

délután, amikor a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság dolgozóinak segítségével játékos 

formában szerezhettek tapasztalatokat tanulóink. 

A foglakozáson kiemelt szerepet kapott a kerékpáros közlekedés. Tanulóink szívesen járnak a 

tavasztól őszig terjedő időszakban kerékpárral, a nagyobbak pedig már nem csupán a 

községen belüli, hanem a Nemesvámost Veszprémmel összekötő kerékpárút adta közlekedési 

lehetőséget is kihasználják. Ennek tükrében kapott nagy hangsúlyt a kerékpáros közlekedés, 

illetve a kerékpárúton történő közlekedés biztonságának tudatosítása.  

A gyerekek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen felszerelésekről, a közlekedési 

táblákról, valamint a kerékpáros közlekedésben elvárt magatartásformákról is sok értékes 

információt tudtak meg. 

A tesztpályán a kötelező felszereltséggel ismerkedtek, lehetőséget kaptak, hogy kipróbálják, 

milyen biztonsággal tudják irányítani a kerékpárt. A szakemberek arra is odafigyeltek, hogy 

azokat a veszélyhelyzeteket is beépítsék a tesztpályába, amelyekkel nap mint nap 

találkozhatnak a kerékpárosok (gyalogos átkelőhelyen áthaladás, kereszteződésben áthaladás). 

A második helyszínen a leggyakoribb közlekedési táblákat mutatta be a szakember. Külön 

felhívta a gyerekek figyelmét azokra a jelzésekre, amelyeket a községen belül is láthatnak a 

tanulók. Kiemelte a veszélyt jelző táblák fontosságát, szerepüket a balesetek megelőzésében. 

A harmadik helyszínre szituációs helyzetgyakorlatot terveztek a szakemberek. Olyan 

lehetséges veszélyhelyzeteket mutattak be, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő a 

mindennapokban. Ezek megbeszélésével felhívták a gyerekek figyelmét a veszélyhelyzetek 

elkerülésének módjaira. Szót ejtettek a kerékpárok biztonságáról, a karbantartás 

szükségességéről is. 

A gyerekek és a kollégák visszajelzései alapján a program beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket.  

 

Éberhardt Ilona 
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