PATVIRTINTA
Vilniaus saugaus miesto centro
Direktoriaus
2017-09-15
VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRO
ILGALAIKĖS EDUKACINĖS NEFORMALIOJO (SAUGAUS EISMO) ŠVIETIMO VEIKLOS
DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMA
„VAIRUOJU DVIRATĮ“
Remiantis patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK-920 „Dviračių vairuotojų mokymo programa“, dviračių vairuotojų mokymas
Vilniaus saugaus miesto centre, vykdomas pagal pateiktą programą.
PROGRAMOS TIKSLAS
Suteikti mokiniams žinių ir plėtoti dviračio vairuotojo saugaus eismo gebėjimus.
PROGRAMOS UŽDAVINIAI
1. Sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, suvokiant eismo tvarką ir darną (KET).
2. Išaiškinti pagrindines konfliktinių situacijų priežastis ir pasekmes sistemoje – „Eismo dalyvis transporto priemonė - kelias- eismo aplinka“.
MOKINIAI, MOKINIŲ GRUPĖS, KURIOMS SKIRTA PROGRAMA
Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, norintys išmokti dviračių vairuotojų KET, įgyti
praktinių įgūdžių. Mokinių grupės skaičius – iki 12 mokinių.
Programos dalyviams bus dalinama mokomoji medžiaga - ,,Vairuoju dviratį” (mokymo
programos medžiagos santraukos).
DVIRAČIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
Pažymėjimas išduodamas mokiniams, turintiems 12 metų, išklausiusiems programą,
išlaikiusiems egzaminą ir atlikus praktines užduotis.
Neturintiems 12 metų išduodamas Pažymėjimas (dėl mokymosi dviračių vairuotojų mokymo
programoje „Vairuoju dviratį“, atliktų praktinių užduočių ir išlaikyto KET egzamino).
NUMATOMA PERSPEKTYVA
Mokiniai, įgiję žinių, gebėjimų bus saugesni. Turėdami dviračio vairuotojo pažymėjimą, galės
dalyvauti įvairiuose dviratininkų renginiuose: varžybose, žygiuose, akcijose. Važinėjant dviračiu turės
teigiamą poveikį sveikatai.
PROGRAMOS VYKDYMO VIETA /VYKDYTOJAI
Vieta: Vilniaus saugaus miesto centre, Architektų g. 166, Vilnius (tel.: 234 39 44, el. paštas:
rastine@vismc.lt, Vilniaus miesto ugdymo įstaigose, pateikus paraišką šiai programai (Priedas Nr.1).
Programą vykdys Vilniaus saugaus miesto centro pedagogai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilmutė Butavičienė, saugaus eismo metodininkė-specialistė Jolanta Dovidavičienė, aplinkosaugos
metodininkė-specialistė Žydrūnė Laužadytė, sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos metodininkėspecialistė Ramunė Grigaliūnienė.
Programos atsakingas asmuo: Vilniaus saugaus miesto centro saugaus eismo metodininkėspecialistė Jolanta Dovidavičienė (telefonas informacijai, registracijai ir pasiteiravimui: 860405852)
PROGRAMOS TRUKMĖ
2017 – 2018 mokslo metai. Programos mokymo kurso trukmė 18 val. per 1 mėn..
PROGRAMOS VYKDYMO TVARKA IR MOKYMO KAINA
Programos vykdytojas pasirašo paslaugų teikimo sutartį su paslaugos gavėjo (vaiko) tėvais
(globėjais) (Priedas Nr.2 (bus pateiktas po paraiškos gavimo)), kurioje numatyta mokymo kaina 10,00 Eur.
vienam asmeniui.
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PROGRAMOS VYKDYMO REIKALINGUMAS
I. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis (2017 m. sausio 9d. Nr. 39-IL-23-(7.5)), 2016
m. Lietuvoje nukentėjo 62 vaikai dviratininkai (28 dėl vaikų neatsargumo).
II. Pagal Kelių eismo taisyklių VIII skyriaus, p. 55: „Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu
leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir
turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint
suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų
asmenims“. Nežinant kelių eismo taisyklių, neturint dviračio vairavimo įgūdžių, nesilaikant Kelių
eismo taisyklių, dviratininkas kelia pavojų savo bei kitų eismo dalyvių gyvybei ir sveikatai.
III.
IŠVADA. Rūpintis vaikų saugumu keliuose svarbu visus metus. Būtina mokinius
mokyti pagal dviračių vairuotojų mokymo programą, nes prevencinių pamokų laiko (pagal LR
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. patvirtintą „Žmogaus saugos bendrąją programą“)
nepakanka žinioms įgyti, teisingai atlikti KET užduotis, išlaikyti dviračių vairuotojų teorinį egzaminą.
PROGRAMOS TURINYS
TEORINĖ DALIS
Eil. Nr.
Val. sk.
Užsiėmimo tema
1.
Kelių eismo taisyklių sąvokos dviratininkams.
1
2.
Reikalavimai dviračių vairuotojams. Dviratininkų teisės ir pareigos.
1
3.
Kelio ženklai. Kelio ženklinimas.
1,5
4.
Eismo reguliavimo signalai. Įspėjamieji vairuotojo signalai.
1
5.
Važiavimo pradžia ir manevravimas. Važiavimo greitis. Lenkimas. Sustojimas ir
1
stovėjimas. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje. Šviesos prietaisų naudojimas.
6.
Važiavimas per reguliuojamas ir nereguliuojamas sankryžas, geležinkelio pervažas.
2
Eismas automagistralėse ir greitkeliuose, gyvenamojoje zonoje ir kiemuose.
Specialiosios transporto priemonės.
8.
Atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Eismo kultūra. Dviratis – ekologinė
1
transporto priemonė.
9.
Dviračių vairuotojų KET bilietų sprendimas. Savarankiškas KET mokymasis.
2
10. Eismo įvykiai, jų analizė. Eismo dalyvio pareigos įvykus eismo įvykiui.
0,5
11. Egzaminas.
1
Viso: 12 val.
PRAKTINĖ DALIS
Eil. Nr.
Val. sk.
Užsiėmimo tema
1.
Praktinis dviračių vairuotojų signalų mokymasis uždaroje aikštelėje (važiavimo
1
pradžia, posūkis į kairę, posūkis į dešinę, kliūties apvažiavimas ir sustojimas).
2.
Figūrinis dviračio vairavimas. Praktinis dviračio vairavimas uždaroje aikštelėje.
2
3.
Dviratininko pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė).
1
4.
Galvos ir veido traumos. Pirmoji pagalba.
1
5.
Žaizdos ir jų tvarstymas.
1
Viso: 6 val.
Iš viso: 18 val.
Parengė

Jolanta Dovidavičienė
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