Vezetői összefoglaló
A „SMART Pannonia” projekt keretében, a GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúti Zrt.), a
kerékpáros és vasúti közlekedés biztonsággal foglalkozó oktatási koncepció kidolgozását és
megismertetését tűzte ki célfeladatának, szoros együttműködésben a Közlekedéstudományi
Egyesülettel (KTE).
A koncepció célja a biztonságos kerékpározás és vasúti közlekedés megismertetése és
népszerűsítése, a vasútüzemmel szorosan együttműködő hatóságok munkájának segítése,
továbbá kerékpáros és általános vasúti közlekedési, valamint vasút-specifikus ismeretek
elsajátításához elektronikus és papír alapú oktatási koncepció kidolgozása korspecifikus
módon.
A szakmai oktatások segítésével a pedagógusok és szakemberek hatékonyan tudják átadni az
ismereteket a gyermekeknek és az egyéb célcsoportoknak, melyet hasznosítani tudnak
hétköznapi közlekedésük során.
Ennek megvalósításához, megtörtént a korosztályokhoz köthető tudásszint meghatározása és
az erre épülő oktatási koncepció kidolgozása, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem
részére szakmai kézikönyv összeállítása a vasút sajátosságairól és veszélyeiről, a vasúti
balesetvizsgálatról és az elhárítási tevékenységről, valamint az osztrák és magyar közlekedési
előírások különbözőségeinek kihangsúlyozása.
Az oktatási koncepció átadásánál elsődleges cél a pedagógusok érzékenyítése a vasúti és a
kerékpáros közlekedés biztonságtudatossá tételére.
A célzott korosztályok köre az óvodás korú gyermekektől a felsőfokú oktatásban résztvevő
fiatalokig, valamint a szép korú közlekedőkig terjed, soproni és szombathelyi intézmények és
szervezetek bevonásával. Az ismeretek átadásához és a kitűzött célfeladatok
megvalósításához szükséges segédanyagok a projekt keretében átadásra kerülnek, úgy mint:
tanári kézikönyv, óravázlatok, feladatlapok gyermekek részére, további segédanyagok webes
felületen.
A gyakorlati megvalósítás vonatkozásában a közösségi közlekedést oktatók, szakmai
oktatások keretében megismerhették az elkészített anyagokat, korcsoportonkénti bontásban.
A program felépítése szerint röviden bemutatásra került a SMART Pannonia program, melyet
egy általános közlekedésbiztonsági helyzetértékelés követett, mely a megvalósítás alatt álló
program relevanciáját igazolja. A keretek és a relevancia tisztázása után a pedagógusok
érzékenyítése és kerékpáros illetve vasúti ismereteinek bővítése következett, mely után
lehetőség szerint praktikus oktatási módszereket ismertettünk korosztályok szerint.
A projekt feladatai között szerepelt továbbá bemutató-oktató programok megszervezése és
lebonyolítása az összeállított koncepció mentén, egy-egy napos eseményeken.

Fentiek értelmében a KTE a GYSEV-el közös kitelepüléssel vett részt az alábbi
rendezvényeken:


Sopron: VOLT Fesztivál 2019.06.28

A közlekedésbiztonsági aktivitásokon, illetve a fiatal felnőtt korosztályt megcélzó érzékenyítő
programokon túl, a helyszínen attitűd felmérésre is sor került, a vasúti és kerékpáros
közlekedést vizsgáló kérdőívek kitöltetésével.
A kérdőívet 100 fő töltötte ki, a nap során pedig hozzávetőlegesen 150 ember elérése valósult
meg.
Mini KRESZ-program keretében 3 alkalommal általános iskoláskorú gyermekek rövid
elméleti oktatásban részesültek, majd KRESZ-pályán és ügyességi pályán tehették próbára
ismereteiket gyakorlati módon, valamint különböző vasúti és közlekedési teszteket,
foglalkoztatókat tölthettek ki.
Az üzemeltetett KRESZ-pályán a gyermekeknek a jelzőlámpa és a kijelölt
gyalogátkelőhelyek segítségével kellett szabályosan áthaladniuk a pályán. A vasúti
közlekedéshez kapcsolódóan, a pályába beépítésre került mind a magyar, mind az osztrák
vasúti átkelőt jelző KRESZ-tábla, illetve jelzőlámpa, így a gyermekeknek lehetőségük nyílt
gyakorolni az ezekhez kapcsolódó közlekedési szabályokat, és megtanulni a jelzések közötti
különbségeket.
A programokon óvodás és alsó tagozatos gyermekek, valamint családok vettek részt.
Ennek helyszínei:




Sopron: Walter Autó Kft. Családi Nap, 2019.09.14. Elért gyermekek száma
hozzávetőlegesen: 200 fő
Szentgotthárd: Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolája, 2019.10.02. Elért gyermekek száma hozzávetőlegesen: 280 fő
Körmend: Somogyi Béla Általános Iskola, 2019.10.11. Elért gyermekek száma
hozzávetőlegesen: 180 fő

A felsőfokú oktatásban részesülők részére érzékenyítő programok kerültek megszervezésre
Sopronban a Soproni Egyetemen és Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központban.
E rendezvényeken 65 hallgató vett részt
Az egyetemista diákok érzékenyítése kiemelt hangsúllyal szerepel a projektben mivel a
hallgatók gyakran a figyelmeztetések ellenére is „tilosban” járnak és a vasúti pálya mellett
gyalogolnak a kollégium épületeitől a Campusra. Az érzékenyítő előadásokat Pintér József
főtörzszászlós, baleseti helyszínelő tartotta meg.
Óvodai és iskolai pedagógusok részére Sopronban és Szombathelyen 6 alkalommal került
megtartásra oktatás, amelyeken 77 pedagógus vett részt
Megvalósult továbbá a szépkorúak részére szervezett vasúti és kerékpáros érzékenyítő
program is melynek keretében két alkalommal fórumbeszélgetésre került sor Sopronban, mely

során az előadás-vezetők a közlekedésbiztonság kockázatairól tájékoztatták és kérdezték az
idősebb közlekedőket. A programokon 49 nyugdíjas vett részt
Ennek helyszínei:



Lővéri Nyugdíjas Klub, 2019.12.02.
Pedagógusok Soproni Művelődési Háza, 2019.12.09.

A programokat minden helyszínen nagy érdeklődéssel fogadták, illetve kifejezték igényüket a
program jövőbeni folytatására.

