A Blended Learning-es
KRESZ oktatás módszertana
Tanulók részére
1. Alapelvek
A weboldal lévő tananyagok és tesztek az ismeretek elsajátítását teszik
lehetővé mindenki számára, akik igénybe kívánják venni ezt a szolgáltatást.
A tudás megszerzésének elsődleges célja a biztonságos közlekedés
elsajátítása, amelyet a vezetői engedély átvételétől számítva még sokáig szeretne
mindenki alkalmazni. Az egy másodlagos szempont, hogy a tanulási folyamat
részeként sikeres elméleti vizsgát kell tenni, de ez csak egy „küszöb” a teljes
folyamatban, amelyet át kell lépni és nem pedig a végső cél.
Ehhez a tanulási folyamathoz nyújtunk mi segítséget.

2. Tananyag módszertan
Az Ön által használt „KRESZ Oktató Tananyag távkonzultációs tanulók
részére” jelentős mértékben segíti az elméleti vizsgára való felkészülést, a
tantermi oktatás kiegészítéseként. Mindaz, amely az elméleti oktatáson
elhangzik, illetve bemutatásra kerül, az otthoni tanulás során visszanézhető. Ez a
folyamat rögzítésre kerül, és a tesztek segítségével a megszerzett ismeret is
leellenőrizhető. Ahhoz, hogy mindez hatékonyan segítse a vizsgára való
felkészülést, a következőket kell tenni.
A tananyagban megtalálható a „Közlekedési ismeretek”, a
„Vezetéselmélet”, valamint a „Szerkezeti és ellenőrzési ismeretek” fejezet. A
„Közlekedési ismeretek” öt fő fejezetének végén található egy-egy teszt, illetve
a „Vezetéselmélet” végén egy, a „Szerkezeti és ellenőrzési ismeretek” végén is
egy tesztgyakorlási lehetőség.
Kezdetben a „Közlekedési ismeretek” első fejezetének megtekintésére van
lehetőség. A többihez csak akkor tud hozzáférni, ha az előző teszt gyakorlása
során eléri a 85%-os eredményességet. Valamennyi teszt 85%-os kitöltését
követően a „Közlekedési ismeretek” ötödik fejezetének legvégén elérhetővé
válik a vizsgára való felkészülés tesztje, amely valamennyi kérdésből
véletlenszerűen generál ötvenötöt. Az animációs teszt, ami a „Közlekedési

ismeretek” negyedik fejezetének végén szerepel, a harmadik fejezet sikeres
tesztje után korlátlanul használható.
A tananyag használata során célszerű a gép előtt töltött idő 80%-át
tanulásra, 20%-át tesztelésre fordítani. Javasolt a fotók és animációk megnyitása
(egérrel való rákattintással), valamint a filmek megtekintése. A tesztelések
végén, illetve a programból való kilépéskor egy automatikus üzenetet kap,
amely a tanulási tevékenységet értékeli. Kérem, hogy az üzenetnek megfelelően
alakítsa a tanulását, mert sikeres elméleti vizsgát csak ennek figyelembe
vételével lehet elérni.
A teljes tananyag elsajátítását követően mindenképp javasolt a teszt
kérdések gyakorlása, amely a weboldal „Tesztek” menüpontja alatt található.

3. Teszt módszertan
A weboldalon lévő tesztkérdések felölelik a teljes ismeretanyagot, amelyre
a biztonságos közlekedésre szükség van. A tesztgyakorlás módszertanilag az
alábbiak szerint javasolt.
Minden esetben csak azt szabad gyakorolni, ami már meg lett tanulva vagy
könyvből, vagy az elektronikus tananyagból. Ehhez a kérdéscsoportok szerinti
tesztelést kell választani. Ez azt jelenti, hogy aki már megtanulta az
„Alapfogalmak” témakörét, akkor azt tesztelje. Ha rossz a teszteredmény, akkor
nem a tesztet kell gyakorolni, hanem meg kell tanulni azt, ami még tudásbeli
hiányosságként jelentkezik és a tanulást követően javasolt a további tesztelés.
Ha sikerül elérni a 85%-ot, az azt jelenti, hogy a megfelelő tudás megvan az
adott fejezet anyagából. A következő fejezet megtanulását követően lehet
ugyanígy tesztelni. Mindaddig ezt a módszert kövessük, míg mind a hét
kérdéscsoportba el nem érjük a 85%-ot.
Ezt követően javasolt a „Vizsgakérdések” gyakorlása. Aki egymás után öt
tesztet elvégez úgy, hogy abból legalább négy esetben a pontszáma a 65-75
között van, az már vizsgaérett.
Amennyiben valakinek nem sikerül a vizsga, az nem azért volt, mert
keveset tesztelt, hanem azért, mert még nem tanulta meg a szükséges
tananyagot. A sikertelen vizsga után mindenképpen tanulni kell még a
következő vizsgára. A teszt minden esetben a tanulás kontrolja.

