آموزش رفتارهای ایمن ترافیکی مهمترین عامل درحفظ سالمت شهروندان است.
در بین گروه های مختلف  ،كودكان به دلیل عدم آگاهی وآموزش بیشترین آسیب رامی بینند.
آموزش مستقیم رفتار ترافیکی به كودكان در محیط واقعی توأم با خطراتی برای آنها می باشد.
بهترین روش آموزش عملی به كودک بازدید ازپارک های آموزش ترافیك میباشدكه شبیه محیط واقعی
ولی در مقیاسی كوچکتر طراحی و احداث گردیده اند.

نقش کودکان و نوجوانان در رفتارهای ترافیکی شهری

.1در نقش عابر پیاده كه بیشترین نقش كودک در ترافیك محسوب می شود
 .2در نقش مسافر وسایل نقلیه عمومی
 .3در نقش دوچرخه سوار

فعالیت پارک آموزش ترافیک منطقه( 5پونک)
مرحله اول  :آموزش تئوری
آموزش مکانهای امن عابر پیادهایمنی سرنشین خودرو وآموزش عالئم راهنمایی رانندگیآموزش موارد ایمنی جهت دوچرخه سواری
آموزش استفاده صحیح ورعایت مقررات در استفاده از وسیله نقلیه عمومی
مرحله دوم  :آموزش عملی
تمرین عملی مطالب آموزشهای داده شده در گذر گاهها و معابر كه در فضای پارک به مشابه یك
شهركوچك طراحی گردیده است.
 -1مربیان به همراه كودكان درگذرگاهها (عبور از كانال عابرپیاده –زیرگذر وپل هوایی ) حضور داشته ودر
هر مرحله خود عامل به اجرا قوانین وناظر حركات كودكان در حین تردد ایمن می باشد .
 -2آموزش مقررات راهنمایی رانندگی درقالب بازی وسرگرمی
-3آموزش نکات ایمنی عبور عابرپیاده درقالب رنگ امیزی نقاشیهای ترافیکی دركالس نقاشی كودكان

مرحله سوم  :نمایش انیمیشن آموزشی
در این مرحله هدف عمده تامین اهداف آموزشی پارک در قالب تفریح وسرگرمی می باشد .كودكان پس از
مراحل فوق در محوطه سوار خودرو مشابه نقلیه عمومی شده ومقررات مربوط به سوار وپیاده شدن وسایل
نقلیه عمومی با كنترل مربیان اموزش وتوضیحات الزم اقدام میگردد.سپس كودكان به سالن آمفی
تآترهدایت می شوند تا شاهد نمایش  3كلیپ انیمیشن ترافیکی باشند وپس از پایان نمایش میزان
یادگیری آنها با برگزاری مسابقه ی محك زده خواهد شد .
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پارک آموزش ترافیک منطقه 5در یک نگاه
آموزش وگردش درمحوطه

ماشین سواری و بازی در محوطه

نمایش كلیپ انیمیشن وبرگزاری مسابقه

