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Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!
Az 51/2012 EMMI rendeletében meghatározott alaptantervek előírják mind az általános,
mind a középiskolák számára az Életvitel tantárgy keretein belül az életkori sajátosságoknak
megfelelő közlekedésre nevelést. A Safety-Hungary szakoktatói (az Országos Rendőrfőkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságával együttműködésben) a fenti rendeletben
megfogalmazott elvárásoknak megfelelő közlekedésbiztonsági és baleset-megelőzési
előadásokat tartanak 2-12. évfolyamos osztályok részére
”Biztonságban kétkeréken”
címmel, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytárában (1117
Budapest, Prielle Kornélia u. 10).
Az előadás témája: A gyermekek tudatos közlekedésre való felkészítése, az életkori
sajátosságnak megfelelő (gyalogos és kétkerekű jármű) baleseti kockázatok mérséklése
elméleti és gyakorlati példák bemutatásán, szimulált vészhelyzetek elemzésén keresztül.
Előadásainkat filmvetítésekkel, preparált segédeszközök bemutatásával színesítjük.
I. Korosztály: általános iskola 2-6. évfolyam (6-12 évesek)

KRESZ alapismeretek

védőfelszerelések, a kerékpár kötelező felszerelése

láthatóság, észlelés

vészhelyzetek elkerülésének gyakorlása szimulátoron
. II. Korosztály: 7-12 évfolyamig (13-18 évesek)

KRESZ ismeretek

védőfelszerelések (kerékpáros, motoros)

láthatóság, észlelés

balesetek következményei

vészhelyzetek elkerülésének gyakorlása szimulátoron
Az előadások a 2016/17-es tanévben januártól-júniusig folyamatosan, keddtől péntekig
10.00, 12.00, 14.00 órakor kezdődnek. Egy időpontra legfeljebb 45 főt tudunk fogadni.
A program az osztályoknak térítésmentesen vehető igénybe, a vidéki iskolák vasúti
visszaigazolás igénylésével ingyenesen utazhatnak Budapestre. A fogadónyilatkozatot az
alábbi linkről tölthetik le:
http://www.mmkm.hu/index.php/hu/muzeumpedagogia-tanulmanytar
A múzeum az osztályokat előzetes regisztráció alapján fogadja, jelentkezni az alábbi email
címeken lehet: info@safety-hungary.hu, aniko.nagy@kozlekedesimuzeum.hu
Jelentkezéskor kérjük megadni:
A látogatás tervezett időpontját
Az iskola nevét és címét
A részt vevők évfolyamát, a diákok létszámát, a kísérők számát
A kapcsolattartó tanár elérhetőségét (telefon, e-mail)
A program tartalmáról bővebb felvilágosításért keressék bizalommal Szloboda Tamást (tel:06
30 6708592; info@safety-hungary.hu)
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A múzeumlátogatással, illetve az ingyenes utazással kapcsolatban Nagy Anikó (06-707024023, aniko.nagy@kozlekedesimuzeum.hu) áll a rendelkezésükre.
Egyúttal figyelmükbe ajánljuk a programnak otthont adó Műszaki Tanulmánytár
tárlatvezetéseit, múzeumpedagógiai foglalkozásait. Ezek díjáról a múzeum honlapján
tájékozódhatnak:
http://www.mmkm.hu/index.php/hu/muszaki-tanulmanytar

Az elmúlt két tanévben az előadásokon országszerte több mint 13.000 diák vett részt.
Reméljük, programunk felkelti az Önök figyelmét is, és minél több diákot vonnak be a
biztonságos közlekedés világába.

Várjuk jelentkezésüket!

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a
Safety-Hungary oktatói

