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1.1 INGyENEs Álutul rözlexroÉselzronsÁol pRoGRAM

Ezúton kérjük szíves szakmai támogatását a Nemzeti Közlekedési Hatóság

által a 2015. évben megvalósítandó ,,Interneten keresztü! elérhető

e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott tananyagok

biztosítása a közúti balesetek számának csökkentése és a közIekedési

ku ltú ra javítása érdekében " tár gy ú p roj e kth ez.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) - a közlekedéssel és ezen belül

a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos óllami feladataira tekintettel

- a közúti közlekedés biztonságát szolgálő, közoktatási intézményekben

végzett nevelési tevékenység szakmai támogatásával kapcsolatban

megbízta a Nemzeti Közlekedési Hatóságot (NKH), hogy valósítsa meg

- 201 5. június 1 5-ig - a fenti közlekedésbiztonsági programot.

A program időtartama alatt a köznevelési intézmények pedagógusai

és tanulói számára ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre az e-learning

tananyagokat és módszertani segédanyagokat, A program ban külön-kü lön

tananyagot biztosítunk évfolyamonként a tanulók számára, illetve

módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben

dolgozó pedagógusok részére. A felnőttek részére létrehoztuk

a www.kreszfelfrissito.hu oldalt, ahol tudásfelfrissítő tananyagok kaptak

helyet.



2.1 A KözLEKEDÉsBlzToNsÁGl pRoGRAM cÉun
Az NKH által előkészített program elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb
technológiák (p|.: e-learning) segítségével hozzájáruljon a NAT-ban
és az Eu-ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsá99al és

közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fi atalabb korban történő,
készségszintű kialakul ásához, elmélyítéséhez. Kiemelten fontos állami és

nevelési feladatnak tartjuk a köznevelési intézményekbe járó gyermekeket
érintő balesetek számának - megelőzésen alapuló - csökkentését.

Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatásmódszertani
technológiák hatékony alkalmazása a távoktatásban, amit a felsőoktatási
és felnőttképzési, valamint a vállalati képzésekben márjó ideje alkalmaznak._
Mára a világon széleskörűen elterjedt, általánosan alkalmazott képzési
forma.

Az e-learning képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat,
amelyekhez számítőgépen, interneten keresztül lehet hozzáférni. A
tananyagot multimédia-elemek, interaktívanimációk,szituációs gyakorlatok
teszik könnyen befogadhatóvá és érdekessé. A tanulók teljesítményének
értékelésében fontos szerepe van annak, hogy az oktatás során a rendszer
folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást ad.

Korszerű technoló9ia (e-learning):



A közlekedésbiztonsági ismeretek a megszokottól eltérő, szőrakoztatő

környezetben jelennek m€§, így jobban rö9zül az átadott tudás

a fiatalokban.

3.1 xözlexEDÉsBlzToNsÁGl pRoGRAM öszTöttzől l.

Térítésmentes, e-learning rendszerű t,,AM', ,,Ao, ,,A1", ,,A2" és

,,B" kategóriásl etméleti képzés
A program során, az önkéntes regisztrációt követően a tananyagokat

sikeresen elvégző tanulók (életkortól függően) és pedagógusok közül

ötvenezren ingyenesen jutnak hozzá a hatóságilag akkreditált, korszerű,

e-learning rendszerű (,,AM'; ,,A', ,,A1', ,,A2" vagy ,,B" kategóriás) elméleti

képzés vala melyi kéhez.
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|-.l KözLEKEDÉsBlzToNsÁGl pRoGRAM öszTöttzől ll.
A projektet támogató www.tanuloknak.hu weboldalon az érdeklődők
(intézmények, tanulók és családjuk stb.) helyi, megyei és országos szinten
kísérhetik figyelemmel a saját intézményük, valamint a többi iskola
szereplését a közlekedésbiztonsági programban. Reméljük, hogy - életkori
sajótossÓguknak megfelelően - a tanulóik a képzésben való részvételükkel,
nemes versengésükkel a legjobban teljesítő intézmények közé emelik
iskolájukat.

A jó teljesítmény azért is rontos, mert a programban legjobban teljesítő
negyven intézmény 2o15 júniusában értékes közlekedésbiztonsá9i
csomagot kap a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól.



5.1 úr l REGlszTnÁclóróL A JooosírvÁnylo

a) A köznevelési intézmények pedagógusai és tanulói a www.tanu-
loknak.hu weboldalon tudnak a program ra - önkéntesen - regisztrálni, és a
regisztrációt követően férnek hozzá a tananyagokhoz.

b) A pedagógusok és a tanulók a közlekedésbiztonsági program
időtartamán belül, tetszés szerinti tempóban - bórhol, ahol van intern-

etkapcsolat - végezhetik el a képzést. A kötelező tananyagrészek elvég-
zését követően a rendszer automatikusan kiállít egy oklevelet (képzési

igazolást). Ezen az oklevélen található egy személyes, névre szőlő
e-kuponkód.

c) A pedagógus vagy a tanuló (életkortól fü99ően) a névre szóló

e-kuponkód segítségével veheti igénybe az ingyenes e-learning rendszerű

(,,AM", ,,X', ,,A1', ,,A2' vagy ,,B" kategóriás) elméleti képzés valamelyikét,

amennyiben szeretne ezzel a lehetőséggel élni. Nem kell mást tennie, mint
az etitan.hu/akcio2Ol5 oldalon - a névre szóló e-kuponkód segítségével

jelentkezni a kiválasztott - hatóságilag akkreditólt tanfolyamra.
A jelentkezés feltétele, hogy a vonatkoző jogszabályoknak megfeleljen
(pl. életko0.



ó.l lsKOLAI TÁJÉxozraTÁs, lnrÉzplÉttyl rÁuoonrÁs

kérjük önt, hogy szíveskedjék a közlekedésbiztonsági programról
a kollégáit, neve!őtestületét és a diákokat széleskörűen tájékoztatni,

a képzést népszerűsítő plakátokat pedig a program idejére
intézményükben kifüggeszteni.

Annak érdekében, hogy:
. minél többen el tudják végezni az e-learning rendszerű képzéseket,

kérjÜk, tegyék lehetővé intézményükben - szükség esetén a tanítósi időn
kívülis - az iskolai számítógépek használatát.

, a tanulóik mé9 szívesebben vegyenek részt a közlekedésbiztonságotcélzó
képzéseken, kérjük Önt, hogy intézményen belül is ismerjék el, értékeljék
tanulóik önkéntes tevékenységét. Az értékeléshez fel tudják használni a

rendszer által automatikusan küldött, névre szóló okleveleket is.

Reméljük, a képzés összhangban a NAT-tal és az orszógos Közúti
Közl eked és bi zton ság i Akci óp rog ra m ma l - na gyba n hozzátud já ru l n i a ta n u lók
kÖzlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismereteinek bővüléséhez, és ez által a

gyermekba lesetek csökkenéséhez.

A közlekedési ismeretek oktatásával, népszerűsítésével és a

kÖzlekedésbiztonsággal összefüggő közös állami és oktatási feladataink
további sikeres ellátásának reményében engedje me9, hogy előre is

meg köszönjü k segítségét, támogatását.



"A közlekedés ügy az, mely körül sem egyesek, sem hatóságok

önálló és szétosztott munkássága sikerhez nem vezethet: miben,

valamint csak minden erők egyesíteft munkássága állíthat ki valami

egészet és n a gyobbszer űt.. !'
(Gr.Széchenyi lstván)

A gyermekek, fiatalok biztonsága a közlekedés során mindannyiunk

közös ügye, ezért érdemes összefognunk!

A programot támogató weboldal:
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