Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk
Instytut Transportu Samochodowego

EDUKACJA DZIECI I DOROSŁYCH W ODNIESIENIU DO PODRÓŻY
DOM-SZKOŁA ŚRODKIEM KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
(NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU SAFEWAY2SCHOOL
REALIZOWANEGO W POLSCE)
Zajęcia praktyczne realizowane w warunkach rzeczywistego ruchu w ramach wychowania
komunikacyjnego oraz uczestniczenie w pewnych elementach tych zajęć rodziców są
podstawą ich skuteczności. W celu zdiagnozowania głównych problemów, jakie mają
dzieci w ruchu drogowym prowadzone są wielokierunkowe badania naukowe będące
przyczynkiem do podejmowania konkretnych rozwiązań. W artykule zaprezentowano
wyniki badań przeprowadzonych przez Departament Transportu Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nt. interakcji rodzic-dziecko w ruchu drogowym oraz
przedstawiono wyniki pilotażu projektu SAFEWAY2SCHOOL zrealizowanego w Polsce
przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego,
jako przykładu działania łączącego technologię z edukacją.

EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS WITH RESPECT
TO THE HOME-SCHOOL BY TRAVEL PUBLIC TRANSPORT
(USING SAFEWAY2SCHOOL PROJECT
IMPLEMENTED IN POLAND AS AN EXAMPLE)
Practical activities carried out in real traffic as part of the road traffic education and
participation of parents in certain parts of these activities are the basis of their
effectiveness. In order to diagnose the major problems that children encounter in the road
traffic there are diverse studies being carried out as contribution to producing specific
solutions. The article presents the results of studies conducted by the Department of
Transportation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on parentchild interaction in the road traffic, as well as the results of running the pilot
SAFEWAY2SCHOOL project, realized in Poland by Road Traffic Safety Centre of The
Road Transport Institute, as an example of action combining technology with education.

Edukacja dzieci i dorosłych w odniesieniu…

Interakcja dorosły-dziecko w ruchu drogowym
Edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego polega na dostarczeniu im
odpowiedniej wiedzy, ćwiczeniu umiejętności niezbędnych do bezpiecznego
funkcjonowania w ruchu drogowym, kształtowaniu postawy odpowiedzialności za siebie i
innych oraz partnerstwa na drodze.
Problem aktywności rodziców w edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) ich
dzieci jest tematem badań i analiz prowadzonych od wielu lat. W licznych publikacjach
eksperci międzynarodowi podkreślają znaczenie zajęć praktycznych realizowanych
w ramach wychowania komunikacyjnego oraz uczestniczenia w pewnych elementach tych
zajęć rodziców [ 6, 8, 9, 10]. Dzieci uczą się poprzez modelowanie. Stąd tak ważna jest
obecność rodziców podczas zajęć, dawanie przez nich dobrego przykładu i wzmacnianie
właściwych zachowań na drodze. [5, 10]. Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego
powinna być realizowana nie tylko w szkole, ale również poza nią, w środowisku dziecka
z uwzględnieniem trasy, którą zazwyczaj pokonuje, a więc ulic, przejść dla pieszych,
przystanków, środków transportu i okoliczności podróżowania. Zajęcia takie powinny być
planowane przez specjalistów bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowawców oraz
wspierane przez odpowiednie programy. Podkreśla się znaczenie częstotliwości,
cykliczności zajęć, praktycznych elementów oraz dostosowania ich do potrzeb dzieci, ich
umiejętności, możliwości, zainteresowań, poziomu rozwoju. Podkreśla się konieczność
wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych oraz tworzenia programów
multimodalnych. Dlatego nauczyciele powinni brać udział w cyklicznych szkoleniach
uzupełniających ich wiedzę w tym zakresie. Ponadto konieczne jest tworzenie narzędzi i
ocena skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych.
Powyższe uwagi i zalecenia odnoszą się do stanu idealnego, który funkcjonuje rzadko
i w ograniczonym zakresie. Nie wynika to z braku chęci, czy zaangażowania dorosłych,
ani z braku podstawowych informacji o rozwoju dzieci i problemach bezpieczeństwa ruchu
drogowego, o których należy z nimi rozmawiać i rozwiązywać je w praktyce, ale bardziej z
braku samej świadomości, że o tych zagadnieniach też należy uczyć.
W celu zdiagnozowania głównych problemów dzieci występujących w ruchu
drogowym prowadzone są wielokierunkowe badania naukowe będące przyczynkiem do
podejmowania konkretnych rozwiązań. Jednym z nich jest badanie interakcji rodzicdziecko w ruchu drogowym jako elementu edukacji bezpieczeństwa drogowego i jej
wpływie w dalszej perspektywie na ograniczenie liczby wypadków drogowych z udziałem
dzieci.
W 2008 roku Departament Transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej opublikował raport pt. Interakcja rodzic-dziecko w ruchu drogowym
[1]. Pierwsza część raportu zawierała przegląd dotychczasowych badań i literatury,
z których jednoznacznie wynikało, że:
 rodzice postrzegają siebie jako grupę odpowiedzialną za rozwijanie świadomości
i umiejętności swoich dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 trzymanie za rękę jest najczęstszą interakcją między rodzicami i dziećmi podczas
poruszania się po drodze/przechodzeniu przez ulicę,
 dorośli rzadko udzielają dziecku ustnych instrukcji podczas poruszania się po
drodze/przechodzeniu przez ulicę,
 nauka dzieci przez rodziców-wolontariuszy może prowadzić do znacznej poprawy
zachowania dzieci na drogach,
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wiara w przeznaczenie, możliwość uniknięcia „złego losu” wpływa na stosowanie
przez rodziców pasów i fotelików samochodowych,
 szkolenia dla rodziców mogą pomóc zrozumieć im jak wygląda ruch drogowy
z perspektywy dziecka i trudności z tym związane oraz motywować do aktywnego
zaangażowania swoich dzieci w podejmowanie decyzji na drodze,
 zgodnie z teorią społecznego uczenia się naśladowanie rodziców może wnieść istotny
wkład w rozwój wiedzy dzieci na temat ruchu drogowego i ich kompetencji w tym
zakresie, ale rodzice nie są tego świadomi.
Analiza literatury skłoniła naukowców do określenia głównych celów badania, jakimi
były:
 identyfikacja form interakcji zachodzącej między dziećmi a rodzicami
w rzeczywistych sytuacjach ruchu drogowego z uwzględnieniem czynników
wpływających na ryzyko i postrzeganie ryzyka; czynniki wpływające na postępowanie
rodziców; zdolność rodziców do zapewnienia edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
 ocena najbardziej skutecznych interakcji rodzic-dziecko z podziałem na wiek i grupy
użytkowników dróg,
 ocena nauki prowadzonej przez rodziców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
i przykłady takich praktyk,
 zrozumienie procesu tworzenia się postaw i zachowania rodziców wobec
bezpieczeństwa ich dzieci; identyfikacja: czynników wpływających na postrzeganie
przez rodziców umiejętności i niezależności ich dzieci w ruchu drogowym, poziomu
„nadzoru” sprawowanego przez rodziców; sposobów uczenia dzieci o bezpieczeństwie
ruchu drogowego,
 określenie, jak umiejętności rodziców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
należy wzmocnić, jak pomóc im stać się lepszymi wzorcami do naśladowania, jak
zachęcać do ćwiczeń praktycznych, by ich dzieci były bezpieczniejszymi
użytkownikami dróg, jak zwiększać wiedzę dzieci o ruchu drogowym, którą dostarcza
im szkoła i inne placówki,
 wypracowanie zaleceń na temat treści i form interakcji dziecko-rodzic oraz
zapewnienie wsparcia i rozwoju tej interakcji dzięki współpracy rodziców ze szkołą.
W badaniu uczestniczyły dzieci i młodzież wieku 5-16 lat oraz rodzice dzieci w wieku
0-16 lat. Jak wynika z przeglądu literatury, niektóre badania koncentrowały się na wieku 014 lat, inne rozszerzały granicę wieku do 18 lat.
Badania prowadzano od czerwca 2005 roku do grudnia 2006 roku. Przeprowadzono je
w pięciu miejscach w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
reprezentujących różne profile społeczno-gospodarcze oraz obszary: centrum miasta,
miejski, podmiejski i wiejski. Były nimi: London – City of Westminster (obszar miejski –
śródmieście), West Yorkshire – Leeds (obszar miejski – śródmieście), Leeds (obszar
podmiejski), Midlands – Warwick and Leamington Spa (obszar miejski) oraz North
Yorkshire – areas of Scarborough and Selby district (obszar wiejski).
W celu zbadania interakcji dziecko-rodzic w odniesieniu do edukacji bezpieczeństwa
ruchu drogowego zastosowano analizę literatury oraz następujące badania empiryczne:
 obserwację interakcji rodzic-dziecko w ruchu drogowym jako pieszego, pasażera
prywatnego pojazdu, kierującego rowerem/skuterem, pasażera transportu publicznego
– w sumie przeprowadzono obserwację 410 dzieci,
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przeprowadzono badania z perspektywy rodziców: badania fokusowe w dwóch
rundach (Runda 1. „Strategie” rodziców zachęcające dzieci do bezpiecznego
zachowania w ruchu drogowym i ich uzasadnienie; postrzeganie ryzyka; rola rodzica
i jego ocena jako osoby towarzyszącej i sprawującej kontrolę w ruchu drogowym –
w sumie przebadano 140 rodziców przedszkolaków, dzieci szkoły podstawowej
i średniej. Runda 2. Skuteczne i nieskuteczne metody rodziców zachęcające
dzieci/młodzież do bezpiecznego zachowania na drodze – porównanie opinii rodziców
z opinią dzieci; sposoby, dzięki którym mogą zmienić swoje nastawienie do edukacji
bezpieczeństwa ruchu drogowego; relacje rodziców z innymi „dostawcami” edukacji
brd; wsparcie dla rodziców – w sumie przebadano 68 rodziców dzieci ze szkoły
podstawowej i średniej); ankietę uzupełniającą badania jakościowe: najbardziej
efektywne sposoby edukacji prowadzonej przez rodziców zapewniające dzieciom
bezpieczne korzystanie z dróg – w sumie przebadano 1016 rodziców,
Moja mama zawsze mówi mi, abym spojrzała dwa razy w obie strony zanim wejdę na ulicę.
Nigdy nie pozwala mi wejść na jezdnię jeśli się nie rozejrzę w dwie strony nawet jeśli wie,
że żaden samochód nie nadjeżdża.

Zatrzymaj się i spójrz dwa
razy w obie strony zanim
wejdziesz na ulicę.

Wiem, że żaden samochód nie nadjeżdża
ale chcę, aby była bezpieczna.
mama
Dobrze
mamo.

dziewczynka 5,5 lat, miasto

Rys. 1. Jak dzieci postrzegają nauczanie brd przez ich rodziców?
Fig. 1. How children perceive the teaching of road traffic safety by their parents.
Źródło: Cattan M. (red.) Road Safety Research Report 102 Child–Parent Interaction in Relation to Road Safety
Education: Part 2 – Main Report, Department for Transport: London, The Centre for Health Promotion
Research, Faculty of Health, Leeds Metropolitan University, 2008. s. 105.



badania z perspektywy dzieci i młodzieży (Runda 1. Poznanie jak dzieci/młodzież
postrzegają ryzyko oraz jakie są według nich skuteczne/nieskuteczne metody rodziców
zachęcające ich do właściwego zachowania na drodze poprzez analizę rysunków
i opisów prac dzieci na temat sposobów rodziców zapewniających im bezpieczeństwo
w ruchu drogowym oraz własnej interakcji z rodzicem w ruchu drogowym (np.
podczas drogi do szkoły) – w sumie przebadano 262 dzieci ze szkoły podstawowej;
badania fokusowe z młodzieżą na temat sposobów rodziców zapewniających im
8
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bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz własnej interakcji z rodzicem w ruchu
drogowym (np. podczas drogi do szkoły) – w sumie przebadano146 młodych osób.
Runda 2. Warsztaty: drama z dziećmi/młodzieżą na temat skutecznych
i nieskutecznych metod rodziców zachęcających ich do bezpiecznego zachowania na
drodze – w sumie w warsztatach uczestniczyło 330 dzieci i 177 młodych osób.



















Główne ustalenia po przeprowadzeniu badań:
Rodzice i dzieci są świadomi ryzyka na drogach, a w szczególności natężenia ruchu i
prędkości z jaką poruszają się pojazdy oraz możliwości wystąpienia
nieprzewidywalnych zachowań.
Zachowanie dzieci wpływa na występowanie sytuacji ryzykownych w ruchu
drogowym.
Podczas wspólnego uczestniczenia w ruchu drogowym jako piesi rodzice najczęściej
trzymają dziecko za rękę, upominają słownie lub wydają polecenia. Wyrażają także
swoje poglądy o poziomie ryzyka na drodze. Nie wykorzystują jednak tych sytuacji do
nauki dzieci.
W sytuacjach podwyższonego ryzyka na drodze, rodzice koncentrują się na kontroli
dziecka zamiast komunikacji z nim.
Inicjatywy nauczania dzieci bezpiecznego przechodzenia przez ulicę odbywają się
najczęściej na wyznaczonych przejściach lub ulicach o bardzo małym natężeniu ruchu.
Rodzice nie wyjaśniają dzieciom jak zachowywać się w różnych sytuacjach
drogowych, ćwiczą z nimi tylko podstawowe sytuacje.
Wiedza dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie ruchu drogowego jest przyswajana
najczęściej przez obserwację. Rodzice mają tendencję do przekazywania dzieciom
sprzecznych komunikatów, a ich zachowanie jest niekonsekwentne w stosunku do
deklaracji.
Podczas poruszania się z dzieckiem w ruchu drogowym jako piesi, rodzice często
wydają polecenia, np. „bądź ostrożny”, „stój” (dlaczego mam się zatrzymać?) i
„uważaj” (na co mam uważać?), których wykonywania w tej sytuacji dzieci nie
rozumieją.
Podczas nauczania dzieci o bezpieczeństwie ruchu drogowego rodzice często odwołują
się do własnych doświadczeń jako dzieci, nie biorąc pod uwagę zmian, jakie zaszły w
ruchu drogowym i w edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego od tego czasu, ich
złożoności, a także współczesnych zagrożeń.
Większość rodziców „uczy” dzieci o bezpieczeństwie ruchu drogowego, choć jest to
zazwyczaj nieplanowane, prowadzone ad hoc i intuicyjne. Trudniej rozmawiać o tym z
młodzieżą.
Według dzieci najbardziej skutecznym sposobem nauczania o bezpieczeństwie ruchu
drogowego przez rodziców jest omówienie zasad z wyjaśnieniem wątpliwości,
dawanie dobrego przykładu i stworzenie możliwości do rozwijania umiejętności na
drodze, a więc umożliwienie im samodzielne podejmowanie decyzji.

Wyniki przedstawionych powyżej badań wskazują na braki nie tylko w zakresie
edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także na brak prawidłowej komunikacji
między dorosłymi i dziećmi. Dorośli ograniczają się do wydawania poleceń i instrukcji
postępowania bez tłumaczenia i wyjaśniania dzieciom ich celu i treści, nie realizują
praktycznych ćwiczeń i nie dają dzieciom możliwości podejmowania samodzielnych
decyzji.
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W zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa podczas podróży szkoła-dom pomaga
nowoczesna technologia. Nie zastąpi ona zajęć w szkole ani nauki z rodzicami, może
jednak wspomóc monitorowanie trasy i obecności na niej dziecka, którą podróżuje ono do
szkoły.

Źródło: www.bbc.co.uk/newsround/21013905

Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły w projekcie
SAFEWAY2SCHOOL [2, 3, 13]
Systemem łączącym technologię z edukacją jest zintegrowany system bezpiecznego
przewożenia dzieci do szkoły, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci
w drodze do i ze szkoły, a w szczególności na przystankach autobusowych i w ich okolicy.
Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły tworzą następujące
elementy:
 System ochrony pieszego na przystanku autobusowym i w jego okolicy. Tworzą go
inteligentny przystanek autobusowy i nadajnik. Elementem przystanku jest
samozasilający się moduł ostrzegawczy (pulsujące światło) umieszczony nad znakiem
przystanku oraz nadajnik aktywujący – mruganie światełek – gdy dziecko zbliży się do
niego na ustaloną odległość. Nadajnik może znajdować się w tornistrze dziecka lub
być przypięty jako brelok. Działa na fabrycznie zamontowane baterie. Po zbliżeniu się
na ustaloną przez producenta i klienta odległość samoczynnie uaktywnia moduł
ostrzegawczy, po czym sam się wyłącza, gdy dziecko wsiądzie do autobusu i odjedzie.
 System wspomagania pracy kierowcy współpracuje z komputerem pokładowym w
autobusie. Dzięki specjalnej aplikacji zawierającej informacje m.in. o trasie autobusu
(pozwala na przekierowanie autobusu na inną trasę w przypadku nieprzewidzianych
zdarzeń drogowych na pierwotnej trasie autobusu – korek, wypadek, duże natężenie
ruchu), prędkości autobusu, przystankach, jeździe ekonomicznej, a w szczególności
o dzieciach wsiadających/wysiadających do/z autobusu.
 Aplikacja na komórkę rodziców informuje za pomocą sms o wsiadaniu dziecka na
pokład autobusu i dojechaniu do szkoły. Istnieje możliwość powiadomienia kierowcy
o nieobecności dziecka danego dnia na przystanku.
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Aplikacja na komórkę dzieci działa na zasadzie nadajnika i informuje rodziców o ich
wsiadaniu na pokład autobusu i dojechaniu do szkoły.
 System inwentaryzacji przystanków. Po wprowadzeniu wielu danych związanych,
np. z natężeniem ruchu wokół przystanku i prędkościami pojazdów, liczbą
oczekujących osób na przystanku itd. określa poziom bezpieczeństwa przystanku.
 Serwer, na którym zbierane są dane całego systemu.
Uzupełnieniem systemu są szkolenia przeznaczone dla dzieci, ich rodziców
i kierowców autobusów szkolnych oraz specjalny znak umieszczony na autobusie
szkolnym.

nadajnik

serwer

system wspomagania
pracy kierowcy

inteligentny
przystanek
autobusowy

komputer pokładowy
z oprogramowaniem

szkolenie dzieci, kierowcy
autobusów szkolnych, rodziców

komórka rodziców /
dzieci

znak

Rys. 2. Schemat zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły
Fig. 2. Diagram of an integrated system for safe transport of children to school
Źródło: Opracowanie własne.

Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły powstał w ramach
europejskiego projektu SAFEWAY2SCHOOL realizowanego w latach 2008-2012.
W Polsce w pracach projektu uczestniczyło Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Instytutu Transportu Samochodowego.
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Projekt został zrealizowany w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
Jego koordynatorem był Instytut VTI ze Szwecji wraz z CERTH/HIT z Grecji.
Realizowało go 14 partnerów z 7 krajów europejskich.
Transport szkolny nie polega jedynie na dowożeniu dzieci do szkoły, ale na
zapewnieniu im bezpiecznej drogi od drzwi domu do drzwi szkoły. Najbardziej
krytycznym odcinkiem na całej trasie do szkoły i z powrotem jest droga z/na przystanek
i okolice przystanku autobusowego. Ważne jest zatem stworzenie systemu
wspomagającego pracę kierowcy autobusu. Kierowca powinien być przygotowany do
kierowania autobusem po danej trasie, wiedzieć jak ona przebiega, gdzie zlokalizowane są
przystanki autobusowe, w jakie dni i o jakich godzinach dzieci powinny wsiąść/wysiąść na
danym przystanku do/z autobusu. Trasa powinna być tak opracowana, aby zmniejszyć
emisję CO2. Ponadto, istotne jest zwiększenie widoczności autobusów szkolnych
i świadomości innych uczestników ruchu drogowego poprzez specjalne, jednolite
oznakowanie autobusów szkolnych w Unii Europejskiej, które powodowałoby redukcję
prędkości innych pojazdów lub całkowite ich zatrzymanie w pobliżu autobusów
szkolnych, gdy dzieci wsiadają lub wysiadają. Również wykorzystanie inteligentnych
systemów transportowych (ITS) w transporcie szkolnym może zwiększyć bezpieczeństwo
dzieci w ruchu drogowym.
Pilotaż projektu SAFEWAY2SCHOOL w Polsce [2, 3]
Pilotaż projektu SAFEWAY2SCHOOL w Polsce miał miejsce w Nowym Dworze
Mazowieckim. W pilotażu wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 3 przy silnym wsparciu
Władz Miasta i Straży Miejskiej z Nowego Dworu Mazowieckiego. We wspomnianej
Szkole Podstawowej ok. 170 dzieci z ok. 500 do niej uczęszczających korzysta codziennie
z autobusu szkolnego. Władze samorządowe zapewniają transport dzieciom mieszkającym
w rejonie oddalonym od szkoły o 3 i więcej km i dzieciom starszym mieszkającym w
rejonie oddalonym od szkoły o 4 i więcej km. Z tych 170 dzieci stale dojeżdżających do
szkoły autobusem szkolnym w pilotażu wzięło udział 47 (w grupach wiekowych 7-9 i 1012 lat) wraz z rodzicami.
Celem pilotażu przeprowadzonego w Polsce było zbadanie wpływu nowego znaku
drogowego, nowego oznakowania autobusu szkolnego i Inteligentnego Przystanku
Autobusowego (IBS) na innych uczestników ruchu drogowego. Badania te koncentrowały
się na kierowcach, którzy mijali nowy znak drogowy, nowe oznakowanie na autobusie
szkolnym i Inteligentny Przystanek Autobusowy (IBS) i ich reakcji na te elementy –
zmiana prędkości jazdy, postrzeganie nowego oznakowania – poprzez badania prędkości
przed i po wprowadzeniu zmian oraz badania z wykorzystaniem okulografu.
W Polsce poddano ocenie następujące elementy systemu SAFEWAY2SCHOOL:
 Ewaluacja wpływu nowego znaku na autobusie szkolnym:
– rodzice, dzieci, kierowca autobusu szkolnego – ocena poczucia bezpieczeństwa –
badania przy pomocy kwestionariuszy,
– kierowcy innych pojazdów – ocena uwagi i postrzegania – badania przy pomocy
okulografu.
 Ewaluacja wpływu na ruch drogowy Inteligentnych Przystanków Autobusowych (IBS):
– prędkość pojazdów mijających IBS (przed i po wprowadzeniu systemu),
– rodzice, dzieci, kierowca autobusu szkolnego – ocena poczucia bezpieczeństwa –
badania przy pomocy kwestionariuszy.
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 Ewaluacja szkolenia:
– rodzice, dzieci, kierowca autobusu szkolnego – ocena poczucia bezpieczeństwa –
badania przy pomocy kwestionariuszy.
Jednym z zadań w ramach projektu w krajach realizujących pilotaż było
przeprowadzenie badań fokusowych. Badania odbyły się w Zespole Szkół nr 3 w Nowym
Dworze Mazowieckim.
W badaniu udział wzięli: uczniowie w 2 grupach wiekowych: 7-9 lat i 10-12 lat,
dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny i opiekun dzieci, kierowca autobusu
szkolnego, rodzice uczniów.
Celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań ich uczestników związanych z
transportem szkolnym, a także zachowań i zdarzeń mających miejsce na przystankach
autobusowych oraz podczas jazdy w autobusie szkolnym. Na podstawie wyników badań
stwierdzono, że:
 Dzieci są zadowolone z podróżowania autobusem szkolnym, lubią to, mają dobry
kontakt z kierowcą i opiekunem.
 W szczególnych okolicznościach kierowca jest elastyczny i podwozi dzieci jak
najbliżej domu.
 Kierowca uważa przewożone dzieci za grzeczne i nie stwarzające problemów.
 Nauczyciele byli zdania, że rodzice są pomocni i chętni do współpracy ze szkołą.
 Częstym problemem wskazywanym przez dzieci, rodziców, nauczycieli i kierowcę
były nieodśnieżone przystanki, które utrudniały poruszanie się w ich okolicy oraz
wsiadanie/wysiadanie do/z autobusu.
 Respondenci byli zdania, że autobus bywa przepełniony.
 Młodsze dzieci przyznały, że starsi uczniowie na przystanku bywają w stosunku do
nich niegrzeczni.
 Rodzice zwracali uwagę na innych kierowców, którzy nie ograniczają prędkości
zbliżając się do przystanku (gdy do/z autobusu wsiadają/wysiadają dzieci).
 Postulaty respondentów: zadaszenie przystanków, utworzenie zatoki dla autobusów,
przejście dla pieszych przy przystankach, pasy w autobusie, chodniki prowadzące na
przystanek, własny autobus, nadzór nad dziećmi na przystankach np. policja, pomoc
przy przejściu przez jezdnię, więcej informacji odnośnie bezpiecznej drogi do szkoły.
Tabela 1
Elementy systemu SW2S oceniane przez jego użytkowników w Polsce.
Table 1
Components of SW2S system evaluated by its users in Poland.
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Szkolenie dzieci, rodziców i kierowcy w ramach projektu SAFEWAY2SCHOOL
w Polsce [4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17]
W przygotowaniu szkolenia dla dzieci, rodziców i kierowcy brano pod uwagę uzyskane
odpowiedzi z badań fokusowych oraz doświadczenia partnerów projektu. Za opracowanie
szkoleń dla dzieci, rodziców i kierowcy odpowiedzialna była strona polska. Trudność
polegała na tym, że należało przygotować szkolenia, które odpowiadałoby potrzebom
i możliwościom realizacyjnym także innych krajów i były łatwe do duplikacji. Było to
trudne, zważywszy na odmienność systemów i programów edukacyjnych krajów
partnerskich, sposobów prowadzenia zajęć i angażowania w nie rodziców, czy innych
podmiotów związanych z brd. Zajęcia należało dostosować do różnych grup wiekowych
uczestników. Nie wszystkie treści były przeznaczone dla wszystkich uczestników szkoleń
z krajów partnerskich ponieważ każdy partner w ramach projektu wdrażał tylko niektóre
elementy systemu.
Pakiet szkoleniowy SAFEWAY2SCHOOL składa się z 6 następujących modułów:
Moduł 1. Scenariusz zajęć z dziećmi w wieku 6-9 lat.
Moduł 2. Scenariusz zajęć z dziećmi 1 w wieku 0-12 lat.
Moduł 3. Scenariusz zajęć z dziećmi w wieku 13-16 lat.
Moduł 4. Scenariusz zajęć z kierowcami autobusów szkolnych.
Moduł 5. Scenariusz zajęć z rodzicami.
Każdy moduł zawiera n jednostek modułowych.
Dla modułów 1, 2 i 3 obowiązkowa jest realizacja tylko jednostek modułowych
systemu bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły (moduł 1. – jednostka modułowa 3;
moduł 2. – jednostka modułowa 4; moduł 3. – jednostka modułowa 3).
Pozostałe moduły należy realizować w całości.
Moduł 1 może być realizowany tylko przez wykładowcę lub przez wykładowcę przy
współudziale rodziców. Zajęcia z wykorzystaniem załączonych materiałów mogą
prowadzić sami rodzice z dziećmi w domu.
Wyniki ankiet dotyczących oceny jakości zajęć oraz testów wiedzy były dokładnie
analizowane i odpowiednio wykorzystane.
Scenariusze szkolenia przeznaczonego dla dzieci, ich rodziców i kierowcy autobusu
szkolnego przedstawiono poniżej.
Moduł. 1. Scenariusz zajęć z dziećmi w wieku 6-9 lat (i ich rodzicami. Zajęcia mogą
być również realizowane samodzielnie przez rodziców z dziećmi w domu) + dzieci
niepełnosprawne (kursywą zaznaczono elementy modułu przeznaczone do realizacji przez
rodziców dzieci)
Cele szkolenia:
W wyniku realizacji programu szkolenia dzieci:
znają:
 cel posiadania nadajnika,
 przebieg drogi do i ze szkoły,
 zagrożenia występujące na tej drodze i sposoby radzenia sobie z nimi,
potrafią:
 dbać o nadajnik,
 unikać zagrożeń w drodze do i ze szkoły,
 bezpiecznie zachowywać się podczas wsiadania i wysiadania z autobusu, oczekiwania na
autobus i w czasie jazdy.
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Warunki wdrożenia
Sala z wyposażeniem: komputer + oprogramowanie (prezentacje PPT) + rzutnik, film, papier do
rysowania, kredki, pisaki, nadajniki dla dzieci
Wykwalifikowany wykładowca (specjalista z zakresu BRD z przygotowaniem pedagogicznym).
Czas trwania szkolenia: ok. 60 minut (dla całości)
Przed zajęciami z wyprzedzeniem przynajmniej 2-3 dniowym rodzice powinni otrzymać ulotki
zawierające opis:
 Zagrożeń bezpieczeństwa dzieci związanych z ruchem drogowym oraz patologicznymi i
agresywnymi zachowaniami dorosłych i rówieśników w odniesieniu do dzieci w wieku 6-9 lat.
 Celów i założeń zintegrowanego bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły.
 Celów i korzyści posiadania przez dzieci nadajnika oraz sposobu jego użytkowania.
Przebieg zajęć
Powitanie, przedstawienie przez prowadzącego celu i przebiegu zajęć (5 minut)
Jednostka modułowa: 1. Moja droga do szkoły
Ćwiczenie 1. (15 minut): Prowadzący przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia; rozdaje
przygotowaną wcześniej planszę przedstawiającą schemat drogi dom-przystanek-szkoła i planszę
ilustrującą zagrożenia na tej drodze – w ilości odpowiadającej liczbie dzieci; każde dziecko
otrzymuje więc 2 plansze.
Przebieg ćwiczenia: Na rysunku przedstawiającym w sposób schematyczny drogę z domu na
przystanek autobusowy dzieci wspólnie z rodzicami wklejają obrazki ilustrujące zagrożenia, które
ich dotyczą. Prowadzący omawia z dziećmi ich drogę do szkoły, występujące zagrożenia i sposób
radzenia sobie z nimi. Podsumowuje ćwiczenie. Na przygotowanej przez siebie planszy przykleja
obrazki ilustrujące najczęstsze zagrożenia dzieci i krótko dopisuje sposoby ich unikania. Plansza
powinna być umieszczona w klasie na widocznym miejscu na stałe.
Uwaga: jeśli istnieje taka możliwość można przestawić prezentację, krótki film, czy jego fragment
ilustrujący zagrożenia dzieci w drodze do szkoły. (5 minut)
Jednostka modułowa: 2. Bezpieczne zachowanie podczas oczekiwania, wsiadania i wysiadania
z autobusu oraz w czasie jazdy
Czytanka – Bezpieczne zachowanie podczas oczekiwania, wsiadania i wysiadania z autobusu
Prowadzący czyta tekst, a następnie zadaje dzieciom pytania, na które odpowiadają. (10 minut)
Ćwiczenie 1: Prowadzący omawia ogólne zasady i przykłady prawidłowych zachowań dzieci
podczas jazdy autobusem szkolnym. Następnie przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia;
rozdaje przygotowane wcześniej obrazki przedstawiające różne zachowania dzieci w autobusie
podczas jazdy.
Przebieg ćwiczenia: Każde dziecko otrzymuje planszę ilustrującą różne zachowania dzieci podczas
jazdy autobusem. Na schemacie drogi dom-przystanek-szkoła (na którym dzieci w ćwiczeniu 1.
zaznaczały niebezpieczeństwa na trasie dom-przystanek) dokleją wspólnie z rodzicami ilustracje
tylko prawidłowych zachowań dzieci w autobusie podczas jazdy. Na zakończenie prowadzący
podsumowuje ćwiczenie.
Ćwiczenie 2. (5 minut) Prowadzący omawia ilustrację przedstawiającą stojący na przystanku
autobus szkolny zwracając uwagę na strefy bardzo niebezpieczne i niebezpieczne wokół niego.
Tłumaczy (i zadaje pytania) na czym polega niebezpieczeństwo i jakie mogą być skutki
nieprawidłowych zachowań.
Każde dziecko otrzymuje czarno-biały obrazek autobusu szkolnego. Zadaniem dzieci jest wspólnie
z rodzicami zaznaczenie kolorem czerwonym najbardziej niebezpiecznych stref wokół autobusu, a
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kolorem pomarańczowym stref niebezpiecznych.
Podsumowanie ćwiczenia przez prowadzącego.
Uwaga: ćwiczenie może być przeprowadzane przy rzeczywistym autobusie
Jednostka modułowa: 3. Nadajnik – (pokaz urządzenia)
Prowadzący:
 demonstruje nadajnik,
 omawia cele jego stosowania,
 wyjaśnia jak dbać o nadajnik.
Ćwiczenie: Każde dziecko otrzymuje nadajnik. Zadaniem dzieci jest spersonalizowanie go poprzez
rysowanie na nim markerami po jego przeciwnej niż odblaskowa stronie.
Test wiedzy dla dzieci. (10 minut)
Dzieci rozwiązują test. Po jego zakończeniu prowadzący omawia wyniki i prawidłowe odpowiedzi
Ewaluacja zajęć
Rodzice wypełniają ankietę
Realizacja jednostki modułowej 3 była obowiązkowa dla Włoch, Polski i Szwecji.

Moduł 2. Scenariusz zajęć z dziećmi 10-12 lat
Cele szkolenia:
W wyniku realizacji programu szkolenia dzieci i młodzież:
znają:
 zagrożenia związane z ruchem drogowym oraz patologicznymi i agresywnymi
zachowaniami dorosłych i dzieci w drodze do i ze szkoły,
 sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do i ze szkoły,
 cele i działanie zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży do i
ze szkoły,
potrafią:
 zaakceptować posiadanie nadajnika,
 unikać zagrożeń w drodze do i ze szkoły,
 bezpieczne zachowywać się podczas wsiadania i wysiadania z autobusu, oczekiwania na
autobus i w czasie jazdy.
Warunki wdrożenia
Sala z wyposażeniem: komputer + oprogramowanie (prezentacje PPT) + rzutnik, film, symulacje
komputerowe.
Wykwalifikowany wykładowca (specjalista z zakresu BRD z przygotowaniem pedagogicznym)
Czas trwania szkolenia: ok. 60 minut (dla całości)
Przebieg zajęć
Powitanie, przedstawienie przez prowadzącego celu i przebiegu zajęć (5 minut)
Jednostka modułowa: 1. Moja droga do szkoły
Ćwiczenie 1. (15 minut) Prowadzący przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia; rozdaje
przygotowane wcześniej mapy, np. satelitarne z Google z fragmentem miejscowości w
odpowiedniej skali obejmującej obszar dom-przystanek dla każdego ucznia.
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Przebieg ćwiczenia: Każdy uczeń na mapie rysuje przebieg swojej drogi z domu do przystanku,
zaznaczając miejsca i sytuacje związane z ruchem drogowym, patologicznymi zachowaniami
dorosłych i dzieci.
Dyskusja (burza mózgów) – Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
Podsumowanie dyskusji przez prowadzącego.
Uwaga: jeśli istnieje taka możliwość można przestawić prezentację, krótki film, czy jego fragment
ilustrujący niebezpieczeństwa w drodze do szkoły. (5 minut)
Jednostka modułowa: 2. Jak władze państwowe, lokalne oraz sami mieszkańcy zapewniają
bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w drodze do i ze szkoły
Ćwiczenie 1. (15 minut) Prowadzący przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia. Wyznacza
ucznia do prowadzenia ćwiczenia.
Przebieg ćwiczenia: Wyznaczony uczeń na tablicy rysuje trzy „słońca”. W środek każdego z nich
wpisuje pytanie (Jak władze państwowe….?, Jak władze lokalne…?, Jak mieszkańcy …?), a w
„promienie” rozwiązania problemów zgłaszanych przez dzieci.
Podsumowanie ćwiczenia przez prowadzącego.
Jednostka modułowa: 3. Bezpieczne zachowanie podczas oczekiwania, wsiadania i wysiadania
oraz w czasie jazdy autobusem
Ćwiczenie 1. (5 minut) Prowadzący omawia ilustrację przedstawiającą stojący na przystanku
autobus szkolny zwracając uwagę na strefy bardzo niebezpieczne i niebezpieczne wokół niego.
Tłumaczy (i zadaje pytania) na czym polega niebezpieczeństwo i jakie mogą być skutki
nieprawidłowych zachowań. Każdy uczeń otrzymuje czarno-biały obrazek autobusu szkolnego. Ich
zadaniem jest zaznaczenie kolorem czerwonym najbardziej niebezpiecznych stref wokół autobusu, a
kolorem pomarańczowym stref niebezpiecznych.
Uwaga: ćwiczenie może być przeprowadzane przy rzeczywistym autobusie
Ćwiczenie 2. (ok. 10 minut) Prowadzący przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia. Dzieli klasę
na 3 grupy. Każda z grup wyłania lidera.
Przebieg ćwiczenia: Uczniowie otrzymują zestawienia zawierające przykłady zachowań uczniów w
trzech sytuacjach: a) podczas oczekiwania na autobus, b) wsiadania i wysiadania z autobusu i c)
podczas jazdy. Ich zadaniem jest przyporządkowanie tych zachowań jako bezpieczne/niebezpieczne
oraz wskazanie konsekwencji zachowań niebezpiecznych.
Podsumowanie ćwiczenia przez prowadzącego.
Jednostka modułowa: 4. Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do i ze szkoły
Prowadzący omawia działanie systemu, przedstawia urządzenie i cel jego stosowania. (ok. 10
minut)
Ćwiczenie 1. Prowadzący przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia. Każdy uczeń otrzymuje
ilustrację schematu zintegrowanego systemu przewożenia dzieci do szkoły z brakującymi
obrazkami przedstawiającymi poszczególne elementy tego systemu. Zadaniem dzieci jest
przyklejenie elementów systemu w odpowiednie miejsce.
Realizacja jednostki modułowej 4 była obowiązkowa dla Włoch, Polski, Szwecji.

Moduł 3. Scenariusz zajęć z dziećmi 13-16 lat
Cele szkolenia:
W wyniku realizacji programu szkolenia dzieci i młodzież:
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znają:




zagrożenia związane z ruchem drogowym oraz patologicznymi i agresywnymi
zachowaniami dorosłych i dzieci w drodze do i ze szkoły,
sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do i ze szkoły,
cele i działanie zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży do i
ze szkoły,

potrafią:
 zaakceptować posiadanie nadajnika,
 unikać zagrożeń w drodze do i ze szkoły,
 bezpieczne zachowywać się podczas wsiadania i wysiadania z autobusu, oczekiwania na
autobus i w czasie jazdy
Warunki wdrożenia
Sala z wyposażeniem: komputer + oprogramowanie (prezentacje PPT) + rzutnik, film, symulacje
komputerowe.
Wykwalifikowany wykładowca (specjalista z zakresu BRD z przygotowaniem pedagogicznym) (+
trener-rówieśnik, tzw, peer-mentor – jeśli ma być realizowana wersja 2 ćwiczenia z jednostki
modułowej 1)
Czas trwania szkolenia: ok. 60 minut (dla całości)
Przebieg zajęć
Powitanie, przedstawienie przez prowadzącego celu i przebiegu zajęć (5 minut)
Jednostka modułowa: 1. Moja droga do szkoły
Ćwiczenie (15 minut) Prowadzący przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia.
Przebieg ćwiczenia: Wersja 1. Uczniowie podają przykłady zagrożeń w drodze do szkoły, które im
się przydarzyły, lub które mogą się przydarzyć. Prowadzący zajęcia lub wybrany uczeń zapisuje je
na tablicy. Wersja 2. Rówieśnik przedstawia swoją prawdziwą historię – co się jemu złego
przydarzyło w drodze do szkoły? Pozostali uczniowie podają przykłady rzeczywistych zagrożeń w
drodze do szkoły (także własnych).
Po przedstawieniu zagrożeń prowadzący zajęcia dzieli klasę na 4-5 osobowe grupy. Każda grupa
dostaje tekst z historią Magdy i jej możliwymi zakończeniami. Zadaniem każdej grupy jest
wybranie najlepszego według nich postępowania w zaprezentowanej sytuacji i uzasadnienie
swojego wyboru.
Dyskusja (drzewo decyzyjne) – Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
Podsumowanie dyskusji przez prowadzącego.
Jednostka modułowa: 2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do i ze
szkoły przez władze państwowe, lokalne i społeczeństwo.
Dyskusja: Czy obecne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do i ze
szkoły przez władze państwowe, lokalne i społeczeństwo są wystarczające?
Podsumowanie dyskusji przez prowadzącego.
Jednostka modułowa: 3. Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży do
i ze szkoły
Prowadzący omawia cel i zasadę działania zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia
dzieci do szkoły. (ok. 10 minut)
Ćwiczenie 1. Prowadzący inicjuje dyskusję „za” i „przeciw” wprowadzeniu takiego systemu. Uwagi
uczniów zapisuje na tablicy w dwóch rzędach. Prowadzący podsumowuje całość zajęć. (ok. 10
minut)
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Jednostka modułowa: 4. Bezpieczne zachowanie podczas oczekiwania, wsiadania i wysiadania
oraz w czasie jazdy
Ćwiczenie Prowadzący przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia.
Przebieg ćwiczenia: Podział kasy na 4-5 osobowe grupy. Każda grupa przygotowuje propozycję
przeprowadzenia zajęć na temat bezpiecznego zachowania podczas oczekiwania, wsiadania i
wysiadania oraz w czasie jazdy dla dzieci w wieku 6-9 lat z wykorzystaniem dołączonych
materiałów (np. załączniki 1-5 ze scenariusza dla dzieci 6-9 lat)
Wyniki pracy każdej grupy przedstawiają ich liderzy.
Najlepsza propozycja zostanie wyłoniona w wyniku głosowania wszystkich uczniów.
Prowadzący podsumowuje ćwiczenie.
Uwaga: najlepsze zajęcia mogą zostać zrealizowane przez nauczyciela z udziałem ich autorów albo
przez samych autorów pod opieką nauczyciela.
Realizacja jednostki modułowej 3 była obowiązkowa dla Szwecji.

Moduł 4. Scenariusz zajęć przeznaczonych dla kierowców autobusów szkolnych
Cele szkolenia:
W wyniku realizacji programu szkolenia kierowca autobusu:
zna:
 cel i zasadę działania zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży do
szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem systemu wspomagania pracy kierowcy dla Włoch i
Szwecji),
 znaczenie „bus sign” i oczekiwane zachowania kierowców wobec tego znaku,
 niebezpieczne zachowania dzieci i młodzieży podczas oczekiwania na przystanku, wsiadania i
wysiadania z autobusu i w czasie jazdy oraz sposoby postępowania w takich sytuacjach
zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju,
potrafi:
 prowadzić autobus z wykorzystaniem systemu wspomagania pracy kierowcy.
Metody: krótki wykład, ćwiczenie (praktyczna jazda) (obowiązkowe dla Włoch i Szwecji)
Warunki wdrożenia
Sala z wyposażeniem: komputer + oprogramowanie (prezentacje PPT) + rzutnik.
Wykwalifikowany wykładowca (specjalista z zakresu BRD z przygotowaniem pedagogicznym)
Czas trwania szkolenia: ok. 90 minut (30 minut – teoria + 60 minut – praktyczna jazda)
Przebieg zajęć
 Powitanie, przedstawienie przez prowadzącego celu i przebiegu zajęć
 Omówienie działania zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły. (20
minut)
 Omówienie niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży podczas oczekiwania na przystanku,
wsiadania i wysiadania z autobusu i w czasie jazdy oraz sposoby postępowania w takich
sytuacjach zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju. (10 minut)
Ćwiczenie (60 minut) Prowadzący przedstawia instrukcję wykonania ćwiczenia.
Osoba szkolona kieruje autobusem po wyznaczonej trasie obejmującej następujące elementy
systemu: inteligentny przystanek autobusowy + osoba posiadająca nadajnik, z wykorzystaniem
komputera pokładowego z oprogramowaniem.
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Część teoretyczna zajęć była obowiązkowa dla Austrii, Włoch, Polski, Szwecji.
Część praktyczna zajęć (ćwiczenie) była obowiązkowa dla Włoch i Szwecji.

Moduł 5. Scenariusz zajęć przeznaczonych dla rodziców
Cele szkolenia:
W wyniku realizacji programu szkolenia rodzice:
znają:
 zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do i z przystanku autobusowego oraz podczas
oczekiwania na autobus związane z ruchem drogowym oraz patologicznymi i agresywnymi
zachowaniami dorosłych i rówieśników w odniesieniu do różnych grup wiekowych,
 cele i założenia zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły ze
szczególnym uwzględnieniem modułu ostrzegawczego i nadajnika (obowiązkowe dla:
Włoch, Polski, Szwecji) oraz aplikacji na komórkę rodziców „parent application”
(obowiązkowe dla Włoch).
Metody: krótki wykład, dyskusja.
Warunki wdrożenia
Sala z wyposażeniem: komputer + oprogramowanie (prezentacje PPT) + rzutnik, film, symulacje
komputerowe.
Uwaga: jeśli istnieje taka możliwość można przestawić, krótki film, czy jego fragment lub
symulację ilustrujące zagrożenia dzieci w drodze do szkoły (5 minut)
Zawartość szkolenia
1. Niebezpieczne miejsca i sytuacje w drodze do i z przystanku autobusowego oraz podczas
oczekiwania na autobus mające związek z ruchem drogowym oraz patologicznymi i
agresywnymi zachowaniami innych osób, specyficzne dla poszczególnych grup
wiekowych dzieci i młodzieży.
2. Cele, założenia i działanie zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia dzieci do
szkoły ze szczególnym uwzględnieniem modułu ostrzegawczego i nadajnika
(obowiązkowe dla Włoch, Polski, Szwecji) oraz aplikacji na komórkę rodziców „parent
application” (obowiązkowe dla Włoch).
Czas trwania szkolenia: 30 minut

Szkolenia grup docelowych projektu miały miejsce w lutym 2012 r. Przeszkolono 47
dzieci w wieku 7-9 i 10-12 lat, ich rodziców, oraz kierowcę autobusu szkolnego, który
codziennie wozi dzieci do szkoły.
Szkolenia były poddane ewaluacji przez ich uczestników. Poniżej zaprezentowano
wyniki tej oceny.
Dzieci oceniły szkolenie bardzo pozytywnie, podobały im się wszystkie elementy
szkolenia:
 95% dzieci uznało zajęcia za ciekawe i bardzo ciekawe (bardzo ciekawe 75%).
 dzieciom najbardziej podobały się: testy, które rozwiązywały, praca grupach, nadajniki
SAFEWAY2SCHOOL, mapy, na których miały odnaleźć swój dom, strefy
bezpieczeństwa wokół autobusu i dyskusja o zasadach bezpieczeństwa w autobusie i
na drodze,
 dzieci nie wskazały elementów szkolenia, które im się nie podobały,
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95% dzieci odpowiedziało, że nic nie zmieniłyby w szkoleniu,
95% dzieci uznało, że ta wiedza przyda im się w życiu codziennym,
Rodzicom szkolenie również się podobało i ocenili je bardzo wysoko:
 100% rodziców stwierdziło, że szkolenie spełniło ich oczekiwania, oceniali szkolenie
w skali 1-5, a średnia tych ocen to 4.94, realizację szkolenia również ocenili średnio na
4.94.
 Rodzice zadeklarowali, że wykorzystają zdobytą wiedzę do wytłumaczeniu dziecku
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozmów o problemach ruchu drogowego;
byli zaskoczeni skalą niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci w ruchu drogowym,
statystykami nt. dzieci w ruchu drogowym; rodzice zapewnili, że po odbytym
szkoleniu inaczej postrzegają ruch drogowy w odniesieniu do uczestniczenia w nim
ich dzieci oraz gotowość do większego zaangażowania się w edukację bezpieczeństwa
ruchu drogowego i związane z nią działania. Świadczą o tym niektóre wypowiedzi, np.
„będę przywiązywała większą wagę i poświęcę więcej czasu na edukację
bezpieczeństwa ruchu drogowego moich dzieci”, „będę tłumaczyć dziecku by
przestrzegało zasad w ruchu drogowym”, „zdobytą wiedzę wykorzystam w kwestii
dobrego wychowania i zachowania na drodze”. Obserwatorami szkolenia byli
nauczyciele z ww. szkoły, dla których zawartość merytoryczny przeznaczona dla
dzieci i rodziców także była interesująca.
 Za mocne strony szkolenia rodzice uznali: wyraźny przekaz, chęć zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom, przekazanie ważnych informacji i statystyk, dobrą
organizację szkolenia i profesjonalizm prowadzących.
Szkolenie spełniło również oczekiwania kierowcy. Podkreślił on, że szkolenie było
konkretne i na temat. Zainteresowały go informacje o postrzeganiu przez dzieci ruchu
drogowego i psychologiczne ograniczenia dzieci ze względu na wiek i ich rozwój oraz
wpływie tych elementów na poruszanie się w ruchu drogowym. Kierowca zaznaczył, że
bardzo pomocne będą informacje o typowych zachowaniach dzieci na przystanku, podczas
wsiadania i wysiadania oraz podczas jazdy. Podzielili się swoimi doświadczeniami na ten
temat i przyznał, ze każdy kierowca przewożący dzieci powinien posiadać podstawową
wiedzę o psychologii dziecka, aby lepiej rozumieć zachowania dzieci i umieć poradzić
sobie w problematycznych sytuacjach.
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Fot. 1. Szkolenia w ramach pilotażu systemu SW2S dla dzieci i rodziców.
Fot. 1. Training as part of running pilot SW2S system for children and parents.

Wiedza uzyskana w ramach projektu SAFEWAY2SCHOOL wskazuje na istniejące
braki w edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i dorosłych w Polsce. Dobrze
przygotowane zajęcia były ciekawe dla ich uczestników i jednocześnie dostarczały im
wiedzy oraz uczyły prawidłowego zachowania. Szczególnie wyraźnie można było
zauważyć braki w wiedzy i świadomości rodziców na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Dzieci o wybranych aspektach bezpieczeństwa ruchu drogowego uczą się w
szkole, jednak po zdobyciu karty rowerowej zajęć tych jest mało lub nie są realizowane
wcale. Dla dorosłych kursy czy wykłady na ten temat, szczególnie w małych
miejscowościach nie są prowadzone. Jak rodzice mają uczyć swoje dzieci
o bezpieczeństwie ruchu drogowego skoro sami na ten temat niewiele wiedzą? Jak dzieci
mają być odpowiedzialnymi użytkownikami dróg skoro nie mają się od kogo się uczyć?
Tworzy to swoisty efekt domina: niedouczone i nieświadome dziecko staje się
nieświadomym i niedouczonym dorosłym, niedouczony i nieświadomy dorosły kształci
w ten sposób swoje dzieci… odzwierciedlenie tego stanu widzimy w statystykach
wypadków drogowych.
Drugim problemem jest aspekt mentalny wykorzystywania coraz bardziej nowoczesnej
technologii w bezpieczeństwie ruchu drogowego i traktowania jej jako element czy
uzupełnienie edukacji. Im szybciej takie programy będą wdrażane i im więcej będzie się
o nich mówić, tym mniej ich użytkownicy będą podchodzić do nich z rezerwą
i krytykować je, a częściej zaczną traktować jako element postępu, którego są świadkiem
i uczestnikami w swojej okolicy. Stąd też przed wprowadzeniem każdego nowego
rozwiązania należy prowadzić dyskusje z mieszkańcami, szkolenia, warsztaty – aby nie
podchodzili do tego z niechęcią ale z dumą, iż to rozwiązanie jest wdrażane właśnie w ich
okolicy.
Po trzecie bezpieczeństwo ruchu drogowego jest bardzo rozległym,
interdyscyplinarnym problemem. Zajęcia na temat zachowania pieszych, rowerzystów,
motocyklistów, pasażerów komunikacji publicznej, kierowców i pasażerów samochodów
osobowych, nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych dotyczących pojazdów
i infrastruktury drogowej itd. mogą zawierać wiele wątków. Jednak należy je ujmować
jednostkowo, gdyż tworzenie zajęć o wszystkim pod ogólnym pojęciem „bezpieczeństwo
ruchu drogowego” nie przyniesie pożądanych rezultatów. Jest więc jeszcze także w tym
zakresie wiele do zrobienia.
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