
A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE 
FELKÉSZÍTÉS PROGRAMJA



• A program célja:

– világszerte játékos, gyakorlatias és szórakoztató módon tegye 
fogékonnyá a 6-10 éves korosztályt a mobilitás és a 
közlekedésbiztonság kérdései iránt, a tananyagba beépíthető saját 
nyelvű oktatási anyaggal

– a gyerekek közlekedésbiztonságának növelése, felkészítésük a 
közlekedésben való biztonságos részvételre a tanárok és szülők 
bevonásával

– Online, szabadon elérhető információk, segédanyagok, weboldal, 
közösségi média megjelenés

– Kampányok, pályázatok 

– Közlekedésbiztonsági rendezvények

MobileKids – világméretű program

Forrás: https://www.daimler.com/sustainability/wecare/for-our-
locations/mobilekids.html; https://www.mobilekids.net/en/about-mobilekids

https://www.daimler.com/sustainability/wecare/for-our-locations/mobilekids.html
https://www.mobilekids.net/en/about-mobilekids


Adatok

MobileKids – világméretű program

A kép forrása: https://www.europosters.hu/plakatok/vilagterkep-politikai-2008-v14212
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a •Iskolai program:

•Brazília

•Magyarország

•Gyermekautók:

•Oroszország

•Magyarország

•Lengyelország

•MoKI Városok

•Peking

•Shanghai

•Guangzhou

•Chengdu

https://www.europosters.hu/plakatok/vilagterkep-politikai-2008-v14212


MobileKids – magyarországi program – Bács Kiskun 
megye

Kép forrása: http://vira.hu/bacs-kiskun-megye/2017/06/14/ujabb-33-fejlesztes-valosul-
meg-bacs-kiskun-megyeben/

Kezdeményező: Mercedes-
Benz Hungária és Mercedes-
Benz Manufacturing Hungary 
Kft.

Megvalósító partner: KTI 
Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft., Közlekedéstudományi 
Egyesület

Együttműködő partner: Klebelsberg 
Központ, Tankerületi Központok

Együttműködő partnerek: 
Kecskemét MJV önkormányzata, 
ORFK-OBB helyi szervezete, Füredi 
Képzőközpont

http://vira.hu/bacs-kiskun-megye/2017/06/14/ujabb-33-fejlesztes-valosul-meg-bacs-kiskun-megyeben/


Projektvezető

Kiemelt szakértők

Mentorok

Tanárok

Diákok

Szülők

Koncepció

Mentorok felkészítése

Képzés szervezése, tanárok felkészítése: tanári kézikönyv, 
óravázlatok, órai előadások ppt-k)

Diákok felkészítése: tanórai + otthoni feladatok

Ismeretek elsajátítása, tudásszint ellenőrzése

Otthoni „együtt-tanulás”

A program felépítése



Mit tanítunk? - Ismeretanyag

Elméleti teszt-ismeretfelmérés



Iskolai oktatási segédletek rendszere

Tanári kézikönyv

1. Látni és látszani

2. Átkelés az úttesten

3. Kerékpárral az úton

4. A közlekedés tagja 

vagyok

5. A jövő mobilitása



Hogyan valósul meg a program? 

Elméleti teszt-ismeretfelmérés



MobileKids - Élet Úton: Komplex közlekedésre 
nevelési oktatási program

• Érzékenyítés

• Keretek tisztázása

• Dokumentáció bemutatása

• Háttéranyagok rendelkezésre 
bocsátása

Pedagógusok 
csoportos felkészítése

• NAT szerinti 3*45 perc

• tervezése

• regisztrálása megadott 
felületen

Órák regisztrálása
• Rendelkezésre bocsátott 

háttéranyagok felhasználásával

• Ismeretfelmérés a képzés előtt 
és után

• Órák megtartásának esetleges 
ellenőrzése

Közlekedésre nevelési 
órák megtartása



MobileKids - Élet Úton: Komplex közlekedésre 
nevelési oktatási program

Rendelkezésre 
bocsátott 
háttéranyagok:

• Tanári kézikönyv

• MOKI munkafüzet 
(1-2. és 3-4 osztály)



MobileKids - Élet Úton: Komplex 
közlekedésre nevelési oktatási 

program Bács-Kiskun megyében

Rendelkezésre bocsátott háttéranyagok:

• Prezentációk az óra megtartásához

• Óravázlatok

• Fényvisszavető

karpánt

• További anyagok

elérhetősége



Elért eredményeink: 

Elméleti teszt-ismeretfelmérés



2014/2015-ös tanév 
• 23 általános iskola (kb. 212 osztály – kb. 5200 diák) 

Kecskeméten

• MOKI Kupa a program legjobbjainak

Célkitűzés: a városban ne legyen olyan alsó tagozatos gyermek, aki nem 
részesült közlekedésbiztonsági oktatásban!



2016/2017-es tanév – területi kiterjesztés
• 53 általános iskola, 8 469 gyermek bevonása Kecskeméti-járás 

és Kiskunfélegyházi-járás területén megvalósítás 

• 2017-ben nagyszabású sajtókampány a programban megvalósított 
attitűd felmérés eredményeiről

• MOKI Kupa a program legjobbjainak



2018/2019-es tanév – a program kiterjesztése 
hátrányossági alapon

• 56 általános iskola, hozzávetőlegesen 9000 gyermek bevonása Bács-
Kiskun megye 9 olyan iskolájának bevonása, ahol legmagasabb 
arányban tanulnak hátrányos helyzetű gyerekek.



Bevonandók köre
MobileKids - Élet Úton: Komplex közlekedésre 

nevelési oktatási program Bács-Kiskun megyében
a 2018/2019-es tanévben

Kecskeméti járás 5973 
gyermek

Kiskunfélegyházi járás 
1366 gyermek

1 581 többségében 
hátrányos helyzetű 

gyermek a megyéből



CSR Hungary díj 2017-ben

Forrás: https://www.csrhungarydij.eu/csr-hungary/

https://www.csrhungarydij.eu/csr-hungary/


Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

https://www.mobilekids.net/de-EN/safetymap?pk_campaign=moodimages&pk_kwd=EN_2014-11-24
https://www.mobilekids.net/de-EN/safetymap?pk_campaign=moodimages&pk_kwd=EN_2014-11-24
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://elso.autosules.info/info/partnerek/&ei=vzSDVfH-LcilsgGfs7_ICA&psig=AFQjCNG_J1lX0oLFSsUtywHk9J1Xe1s4Kg&ust=1434748476257925
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://elso.autosules.info/info/partnerek/&ei=vzSDVfH-LcilsgGfs7_ICA&psig=AFQjCNG_J1lX0oLFSsUtywHk9J1Xe1s4Kg&ust=1434748476257925
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vasuttortenetipark.hu/de/node/750&ei=7DSDVYexHYmfsAGq_IH4BA&psig=AFQjCNH0AyFueTSdQVo2cQqxLwzK9IyaeA&ust=1434748516419126
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vasuttortenetipark.hu/de/node/750&ei=7DSDVYexHYmfsAGq_IH4BA&psig=AFQjCNH0AyFueTSdQVo2cQqxLwzK9IyaeA&ust=1434748516419126
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.super-cars.club/mercedes-logo.html&ei=MTWDVadug4uyAdP9gfAE&psig=AFQjCNE8U_zxPTqjGz66wZ-UUA93hUe2Vg&ust=1434748584448723
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.super-cars.club/mercedes-logo.html&ei=MTWDVadug4uyAdP9gfAE&psig=AFQjCNE8U_zxPTqjGz66wZ-UUA93hUe2Vg&ust=1434748584448723


Back up



MobileKids – világméretű program

A Program kiindulópontja Stuttgart
• Célja a gyerekek közlekedésbiztonságának növelése, 

felkészítésük a közlekedésben való biztonságos részvételre
• Figyelemfelhívás és gyakorlati információk, gyakorlási 

lehetőség
• Játékos és izgalmas oktatás gyerekeknek
• Holisztikus megközelítés: gyerekeken kívül, tanároknak és 

szülőknek is információk 
• Iskolai keretekbe illeszthető oktatási anyagok a tanároknak
• Online, szabadon elérhető információk, segédanyagok, 

weboldal, közösségi média megjelenés
• Kampányok, pályázatok az iskolák számára
• Közlekedésbiztonsági rendezvények gyerekeknek
• Világszerte több országban saját nyelven elérhető oktatási 

anyagok és aktivitások

Forrás: https://www.daimler.com/sustainability/wecare/for-our-
locations/mobilekids.html; https://www.mobilekids.net/en/about-mobilekids

https://www.daimler.com/sustainability/wecare/for-our-locations/mobilekids.html
https://www.mobilekids.net/en/about-mobilekids


Iskolai oktatási segédletek rendszere

1. évfolyam
Látni és 
látszani

1 Bevezetés - tematika
1 modul tárgya
2 modul felépítése

2
Általános szabályok, 
információk

1 korosztály sajátosságai
2 gyalogos sajátosságai
3 fő baleseti kockázatok
4 gyalogos szabályok

3 Láthatóság szerepe
1 a vizualitás fontossága a közlekedésben
2 észlelhetőség
3 láthatóság

4
Veszélyfelismerés - Ki, 
hogy lesz látható

1 gyalogos észlelhetősége
2 gyalogos láthatósága

5 Feladatok
1

gyűjtsük össze a láthatóságot biztosító, 
fokozó eszközöket 

2 Önálló gyalogos közlekedésre való nevelés 



Iskolai oktatási segédletek rendszere

2. évfolyam
Átkelés az 
úttesten

1 Bevezetés - tematika
1 modul tárgya
2 modul felépítése

2
Általános szabályok, 
információk

0 Ki hol közlekedik

1 Átkelések típusai kialakítás szerint

2 Kapcsolódó KRESZ jelzések

3 Fényjelző készülékek

4 Fő baleseti kockázatok

5 Megkülönböztető jelzés, rendőri karjelzés

3 Találkozás az úttal

1 Irányok és távolság és mozgás felismerése

2 Az átkelés fázisai

3 Biztonságos átkelés

4
Veszélyfelismerés - Ki, 
hogy lesz látható

1 Takarásból kilépő gyalogos

2 Hirtelen lelépés
3 Tilos jelzésen történő átkelés

5 Feladatok 1 Alakítsunk ki szituációkat és játsszuk el!



Iskolai oktatási segédletek rendszere

3. évfolyam
Kerékpárral 
az úton

1 Bevezetés - tematika
1 modul tárgya
2 modul felépítése

2
Általános szabályok, 
információk

0 A kerékpározás tanulása
1 Kerékpár felszereltsége
2 Legfőbb közlekedési manőverek kerékpárral
3 Kerékpározás általános szabályai

4

Fontos fogalmak és értelmezésük:
Jobbra tartás, jobbkéz-szabály, elsőbbség, 
előzés, párhuzamos közlekedés, balra 
kanyarodás kerékpárral

5 Tiltások -
6 Segítségnyújtás

3
Kerékpárral a 
forgalomba

1 Általános
2 Elindulás
3 Irányváltoztatás
4 Bekanyarodás
5 Kerékpározás nem úttesten
6 Kerékpározás úttesten

4
Veszélyfelismerés - Ki, 
hogy lesz látható

1 Forgalomba történő bekapcsolódás

2 Balra kanyarodás 
3 Fékező autó
4 Ajtónyitás

5 Feladatok 1 Alakítsunk ki szituációkat és játsszuk el!



Iskolai oktatási segédletek rendszere

4. évfolyam
Önálló 
közlekedő

1 Bevezetés - tematika
1 modul tárgya
2 modul felépítése

2
Általános szabályok, 
információk, biztonsági 
szabályok

0 KRESZ ismeretek - szabályismeret
1 Gyaloglás

2 Kerékpározás 

3 Utazás az autóban 
4 Közösségi közlekedés

5 Veszélyek felismerése

6 Felelősségtudat

3 Feladatok 1 Mindenttudó vetélkedő


