K E V E – Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra!

A Csongrád Megyei Rendőr – főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága kidolgozta, az általános
iskolások közlekedésbiztonságát segítő programot. Ez a tanterv a KEVE nevet kapta, vagyis
Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra !
A biztonságos közlekedésre való nevelés céljai:
 Ki kell fejleszteni az észlelőképességet és a reakcióképességet, a racionális megfigyelés és
felismerés segítség révén hozzá kell járulni a valós tapasztalatok elnyeréséhez.
 Közlekedési szabályismereti tudást kell közölni és az elméletet bevésni, automatikussá tenni
és be kell gyakorolnia közlekedéstechnikai készségeket.
 Ki kell alakítani olyan közlekedési kultúrát, melyben a szabályismereten túl domináns emberi
tényező a felelőségtudat, az egymás iránt tanúsított tolerancia, empátia.
 A didaktikus megfontolásoknak egyrészt a közlekedés elemzéséből kell kiindulniuk,amelyek a
 közlekedésben résztvevők magatartása
 a közlekedési eszközök tulajdonsága és rendeltetésszerű használata
 közlekedési utak
 az érvényes közlekedési szabályok betartása.
A teljes KEVE program az első osztályban 10 egymásra épülő témából áll. A témakörök:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hogyan jutok át a túloldalra ?
Átkelés egyirányú utcában
Közlekedési lámpák
Rendőri karjelzések
Gyakorlati óra
A tömegközlekedési eszközök
A játék helye
Látszódj!
Teendők baleset idején
Közlekedünk!

A teljes tartalom egy felmenő rendszerre tervezett, ami a nyolcadik osztály befejeztével ér véget.
Iskolánkban ezt a programot ,a 2018/2019 – es tanévben indítottuk el,15 gyerekkel.Az elsős gyerekek
játékos formában ismerkedtek meg a gyalogos közlekedés alapszabályaival. Megtanulták a
legfontosabb közlekedési táblák jelentését, a közlekedési lámpák jelzéseit, a tömegközlekedési
eszközök helyes használatát. Szituációs játékokon, feladatlapokon, szinezőkön keresztül gyakoroltuk,
amit már korábban megtanultunk.Az elkészült munkákat az erre szánt mappákban őriztük meg.
Minden órán eljátszottuk az átkelést a gyalogos átkelőhelyen zebrán, lámpánál, egyirányú utcában. A
tantervben előrelátott tartalom egy részét a tanteremben és az iskola udvarán valósítottuk meg. Séta
alkalmával pedig alkalmazni is tudtuk a tanult közlekedési szabályokat.
A KEVE programot mind a gyerekek,mind a szülők és a pedagógusok is pozitívan fogadták.
A tanév kezdetén , az első szülői értekezleten, minden szülő betekintést nyert a KEVE tantervébe.
Egyetértettek a fenti témakörökkel és helyeselték a tartalmat. A program megvalósításában nagy
segítségünkre volt az iskola vezetősége, a tanári kar, a szülők és a helyi rendőrség is.

Munkánkat nagyban segítették azok az eszközök (jelzőlámpa, közlekedési táblák), amelyeket a
tanteremben fel tudtunk használni. A taneszközöket a Csongrád Megyei Rendőr – főkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottsága és a Szegedi Tankerületi Központ biztosította.
Iskolánkban a 2019/2020 - as tanévben az első és a második osztályos tanulók is a KEVE program
szerint tanulják a KRESZ szabályait. Az 1. osztály első KEVE óráján az iskola rendőre is részt vett. Az
óra végén a rendőr bácsi arról mesélt, hogy hogyan közlekedjünk biztonságosan és mire kell nagyon
figyelnünk. A gyerekek minden kérdésre feleletet kaptak . Búcsúzáskor pedig mindenki egy
láthatósági csíkkal ellátott táskát kapott ajándékba. Ez az óra más volt, mint a többi!
Az iskolarendőrök bekapcsolása a munkába segíti és hatékonyabbá teszi a biztonságos közlekedés
elsajátítását.
A másodikban, az első osztályban tanultakra alapozva, bővítjük tovább az önálló és biztonságos
közlekedés ismereteit. Megismerkednek az összes gyalogosokra vonatkozó közúti jelzéssel,
jelzőtáblával és útburkolati jellel is. Megtanulják a gyalogosok és a járművek elsőbbségi viszonyát,
továbbá a járdaszigeten, hídon, alul - és felüljárón való közlekedés szabályait. Elsajátítják a védőkorlát
és a sorompó szerepét. Belátást nyernek a sínek közötti közlekedés veszélyeire, valamint a
tömegközlekedési eszközök önálló használatára. Megismerik még a zárt csoportban haladókra
vonatkozó szabályokat.
A 2. osztályban a kerékpáros közlekedés szabályinak az elsajátítása is a célok közé tartozik.
Nagyon fontos és lényeges célkitűzés még az, hogy a tanulókban az udvarias és segítőkész magatartás
alakuljon ki, ami nélkülözhetetlen a biztonságos közlekedéshez.
A tanév kezdetén a Csongrád Megyei Rendőr – főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a
Szegedi Tankerületi Központ, két találkozót szervezett azon iskolák számára, amelyek részt vesznek a
programban. Új ötletekkel gazdagodtunk !
Ebben a tanévben is örömmel készülünk minden KEVE órára !

