Impact areas:Digital Inclusion, Education, Culture & Leisure
Regulile de Circulație – Conducere Virtuală

Serviciu nou de bibliotecă
Acest serviciu este indicat tuturor doritorilor de a face
cunoștință cu regulile de circulație și în special copiilor ce
doresc sa urmeze o școală de conducere a automobilului
sau au bicicletă.

Resurse necesare:



Un computer pentru fiecare membru al grupului de instruire
Acces la internet pentru accesarea aplicațiilor ce descriu regulile de circulație

Pentru Cine este acest serviciu:




Utilizatori ai bibliotecii ce doresc să obțină un permis de conducere
Utilizatori ai bibliotecii ce doresc să-și sporească siguranța în trafic: de ex. bicicliști.
Vârsta >14 ani

Cât de des se poate organiza acest serviciu?



Acest serviciu se poate organiza zilnic
Acest serviciu poate fi folosit pentru organizarea de concursuri

De unde să luam softul necesar pentru acest serviciu?



Tot softul pentru acest serviciu se conține pe portalul http://testauto.eu/
Adițional se poate descărca simulatorul de conducere a automobilelor de pe site-ul
http://citycardriving.com/

Cum organizăm acest serviciu?
În primul rând se organizează o campanie de informare despre acest serviciu și se include în orarul
activităților de bibliotecă. Mesajul de informare poate fi transmis prin Facebook, tuturor utilizatorilor
bibliotecii prin poșta electronică, diseminarea informației în timpul evenimentelor, etc.
Grupurile pentru acest serviciu se formează în dependență de numărul de computere disponibile la
bibliotecă.
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1. Se prezintă regulamentul circulației rutiere de pe acest site - http://testauto.eu/rom/pdd/
2. După ce membrii grupului au luat cunoștință cu regulamentul circulației rutiere se poate trece la
Testarea cunoștințelor în domeniul regulamentului circulației rutiere http://testauto.eu/rom/examen/
3. Pentru a face învățarea regulilor de circulație mai interactiva se poate utiliza simulatorul de
conducere sub forma de joc video descărcat de pe situl http://citycardriving.com/
4. Membrilor ce au reușit să dea examenul online pentru regulile de circulație li se pot conferi
diplome simbolice precum că ei au absolvit cu succes cursurile regulilor de circulație la Biblioteca
Locală.

