
KRESZ egészség szakköri beszámoló 2013. június  

 A szeptemberben 2 csoportban induló KRESZ szakkör márciustól KRESZ egészség néven 

működött tovább heti 2X2 órában. 

A kisebbek felsős diákok, ún. mentorok bevonásával sajátították el a KRESZ szabályokat, és 

gyakoroltak az ügyességi tanpályákon, majd a legügyesebbek a gyérebb forgalmú utakon a 

városban is. 

Az elméleti ismereteket diákmentorok bevonásával digitális technikák, IKT eszközök 

alkalmazásával, tanulói laptopokon, interaktív táblák használatával sajátították el a tanulók. 

A mind hatékonyabb baleset-megelőzés és tehetséggondozás érdekében, már 5-6 éves korban 

kezdem, diákmentorok bevonásával, játékos módszerekkel a közlekedésre nevelést, megyei és 

országos Pindur-pandúr versenyekre felkészítést. Célom a valódi közlekedési helyzetekben 

történő gyakorlás, gyakoroltatás, amit sok laptopos, udvari és tesztlapos gyakorlás előz meg.  

Jelenleg a két KRESZ egészség szakköröm 24 és 25 fővel működik. A létszám és a számos 

versenyre felkészítés miatt szükség volt diákmentorok bevonására, elméleti és gyakorlati 

tapasztalataik átadására. 

Az alábbi módszerekkel és eszközökkel segítem a KRESZ-ben tehetségeseket: 

 • Csoportos, 5-10 fős séta a város utcáin diákmentorok segítségével: a közlekedés 

megfigyeltetése, szabályszegések, a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés gyakoroltatása 

• a kerékpáros közlekedési szabályok gyakoroltatása gyér forgalmú utakon 

 • diákmentorok bevonásával oktatásba, képzésbe, a gyakorlatban is  

• KRESZ programokkal: Közlekedési szituációk, animációs teszt  

• IKT eszközök alkalmazásával: interaktív tábla használatával, ppt, videó, animáció, 

szimuláció 

 • KRESZ társasjátékokkal: játszva tanulás, puzzle 

 • KRESZ memóriajátékkal  

• online vizsgákkal 

 • internetes kvízekkel  

• változatos munkaformákkal és kooperatív technikák alkalmazásával 

 • az RWCT technikák alkalmazásával 

 • a dráma eszköztárának felhasználásával: szituációs játékok, improvizációk, helyzetek 

újrajátszása, érvek megfogalmazása  

• a szülők bevonásával: családi KRESZ verseny, gyermeknap  

• a közlekedési versenyekbe történő mind nagyobb létszámú részvétellel. 



Az alábbi KRESZ eredmények születtek 2013 márciusától: 

KRESZ megyei névsor: 4 fő 

1. osztály: Géczi Kornél 

2. osztály: Hajdó Hanna 

3. osztály: Kerekes Lőrinc 

4. osztály: Pozsga János 

KRESZ megyei versenyen is I. helyezést értek el a csapat egyéni 1. helyezésekkel. 

Pozsga János 1. helyezettként országos versenyre jutott. 

Felsős és országos KRESZ versenyek 

A felsős KRESZ versenyekre januártól kezdtük meg az intenzív felkészítést. 

 Közülük 12 fővel a levelezős internetes KRESZ mellett és június végéig tartott a felkészítés. 

Áprilisban volt a területi forduló, melyen az 5.-től 8.-ig a 11-15 éves korosztály vehet részt, 2 

fiú, 2 lány alkothat 1 csapatot. Iskolánkat a helyi iskolai verseny győztesei képviselték. 

Területi KRESZ névsor: 4 fő 

Vincze Petra 

Répás Alexandra 

Szabó Ábrahám 

Vágner Máté 

A területi versenyen áprilisban I. helyezést értek el, megyei versenyre jutottak. 

Megyei KRESZ névsor: 4 fő 

Pártai Petra 

Répás Alexandra 

Szabó Ábrahám 

 Vágner Máté 

Megyei I. helyezést csapatban /2013. május/ 

 

- Répás  Alexandra országos versenyre jutott. 

- Vágner Máté egy hetes Balaton melletti táborozást nyert . 

- Szabó Ábrahám legjobban eredményt elérő 5. osztályos tanulóként a Magyar 

Autóklub régiós versenyére jutott. 

 

Régiós verseny és országos KRESZ versenyek 

 

Országos KRESZ tanulmányi verseny Győr 2013. április 2-4. /1fő 

Pozsga János országos I. helyezést ért el egyéniben. 



Pindur- pandúr országos verseny  

 

A Pindur-pandúr országos versenyre készítettem /a 0. - os óvodások közül 10 főt,/ 

az 1- 2. - osok közül 24 főt. A KRESZ egészség csoport beindulása előtt január végétől 

elkezdődött a mentorok bevonásával a felkészítés. Összesen 34 fő vett részt ebben.  

Pindur- pandúr KRESZ országos verseny/Budapest, 2013. május 24. 

KRESZ Pindur- pandúr országos 0.-os névsor: 9 fő 

 Horváth Simeon, Bácsi Donát, Vágner Anna, Tokai Nadin, Szabó Timóteus, Szabó 

Milán, Pártai Péter, Horváth Amadea, Gyöngyösi Karina 

Hibátlan teljesítménnyel I. helyezést értek el. 216/216p  

Jutalmuk személyes ajándékok és egy kerékpár. 

KRESZ Pindur- pandúr országos 1-2.- os névsor: 9 fő 

     Hajdó Hanna, Erdődi Blanka, Simon Imola, Varga Bence, Géczi Kornél, 

     Sándor Mikeás, Sipos Dalma, Szőllősi Zsófia, Balogh Dorina 

1 hibaponttal teljesítettek, 216/215 pontot értek el.  

Kiemelkedő eredményük jutalma személyes ajándékok, játékok, társasjátékok voltak. 

 

KRESZ régiós verseny 

A KRESZ régiós/3 megyés/„Ki a mester két keréken?” 

A Magyar Autóklub és az ORFK által közösen megrendezett  

Ki a mester két keréken? KRESZ régiós kerékpáros közlekedésbiztonsági verseny versenyre 2 

tanulót készítettem. 

KRESZ régiós névsor: 2 fő  Répás Alexandra, Szabó Ábrahám 

Mindketten I. helyezést értek el, és országos versenyre jutottak. 

 

Országos KIK KRESZ verseny Szeged /2013. június 5-7. /1fő 

Répás Alexandra országos II. helyezést ért el a 11-15 éves korosztályban /12 

évesen/. 

 

  A Magyar Autóklub és az ORFK által közösen megrendezett  

Ki a mester két keréken? KRESZ verseny országos döntője /2fő 



          Budapest IV. ker. Berda József út 15. 2013. június 22. 

Az országos versenyre 3 tanuló jutott be, amire egész júniusban készültünk. 

Közben megtudtuk Alexandra, ha megnyeri, sem mehet nemzetközire, mert a Magyar 

Autóklub úgy döntött, 1 diákot csak 1 alkalommal versenyeztet külföldön, ezért nem ment 

el Alexandra az országos versenyre.  

 

KRESZ „Ki a mester két keréken?” névsor: 2 fő 

4. osztály: Pozsga János 

5. osztály: Szabó Ábrahám 

 

Mindketten 0 hibaponttal teljesítettek a pályán. A versenyben hármas holtverseny alakult ki, 

melyet csak 3 forduló után tudtak eldönteni. 

A végeredménye: 

Szabó Ábrahám országos II. helyezés.  

 

Ábrahám nemzetközi versenyre jutott Montenegróba, Bar városába, amely szeptember 

20-23- között kerül megrendezésre. 

 

Pozsga János III. helyezés /ő lett a tartalékversenyző. 

  

A KRESZ egészség szakkörökben márciustól június közepéig végzett munkát az eredmények 

tükrében sikeresnek ítélem. 

 

A foglalkozásokon és a különböző versenyeken készült fényképeket mellékelem. 

 

 

Debrecen, 2013. június 27. 

                                                                    Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

                                                                        KRESZ-szakkörvezető 

   


