
A Blended Learning-es 
KRESZ oktatás módszertana 

Képzőszervek részére 

A „KRESZ Oktató Tananyag távkonzultációs tanulók részére” egy olyan 
tananyag, amely a tanulók otthoni felkészülését segíti. Mindez az Interneten 
érhető el a www.kresztanulasotthon.hu honlapon, ahol tanulók és képzőszervek 
egyaránt regisztrálhatnak. 

A képzőszervi regisztrációval az autósiskola megjelenítheti a saját adatait, 
elérhetőségét, és egyéb számára fontosnak tartott információkat. Ez egy olyan 
reklámlehetőség, amely nem kerül pénzbe, és a tanulói létszám növekedését 
segítheti. Hosszútávon azonban csak akkor lesz hatékony és szakmailag sikeres, 
ha az iskolavezetők és oktatók a megfelelő oktatásmódszertant alkalmazzák 
ezen a területen. 

Jelenleg, mint Blended Learning oktatási forma használható. Ez azt jelenti, 
hogy a tantermi oktatás kiegészítéseként, az otthoni tanulást segítve érhető el a 
vizsgára és a közúton való helytállásra való felkészítés.  

A tananyagban megtalálható a „Közlekedési ismeretek”, a 
„Vezetéselmélet”, valamint a „Szerkezeti és ellenőrzési ismeretek” fejezet, 
amely tartalmában megegyezik a „KRESZ Oktató-Pendrive Autósiskolák 
részére” című oktatási tananyaggal. 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 a tanuló 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 teljes tananyag elsajátítását követően mindenképp javasolt a teszt 
kérdések gyakorlása, amely a weboldal „Tesztek” menüpontja alatt található. E 
gyakorlásoknak a visszaellenőrzésére ugyanúgy megvan a lehetőség, mint a 
tananyag esetében. 



A tanuló otthoni tevékenysége az interneten keresztül figyelemmel kísérhető, 
ahol jól láthatók a következők: 

• A belépés-kilépés időpontja. 

• A megtekintett fejezetek sorszáma, annak időpontjaival. 

• A tesztelés időpontja, és eredményessége. Az eredményesség a fejezetek 
végén %-ban kifejezve, a vizsgafelkészítő tesztben az elért pontszámoknak 
megfelelően megjelenítve. 

A tanuló otthoni tevékenységét látva, szakmai tanácsokkal láthatjuk el. Az 
így elküldött szakmai segítség soha ne legyen sértő, túlságosan személyeskedő, 
csakis a pedagógiai munka része kell hogy legyen, a tanuló tudásának jobbítása 
érdekében. 

Például: 

• Ne csak a teszteket gyakorold, tanuld is a tananyagot. 

• Ha csak 5-10 percre ülsz le a gép elé, nem rögzül semmi legalább egy 
órahosszát, szánj rá. 

• Nem haladsz egy ütemben a csoporttal, fel kell zárkóznod az áthaladási 
szabályok végéig. 

A tantermi foglalkozások alkalmával pedig célszerű az otthoni tanulás 
során felmerült szakmai kérdéseket átbeszélni, a tanuló kérdéseire alapos választ 
adni. 

Ha az első elméleti vizsga véletlen nem sikerül, a további vizsgákra való 
felkészülésben segít a tananyag, amíg a 60 napos hozzáférés le nem jár. 

 


