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Scenariusz 2 
 

 

Zawarty w scenariuszu zajęć materiał w formie prezentacji multimedialnej, 
pt. „Masz jedno życie” został przygotowany przez policjantów Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Stołecznej Policji i zaakceptowany do upowszechniania przez  
Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Konieczność przekazania młodemu pokoleniu takich treści sprowokowała 
seria śmiertelnych wypadków, których sprawcami byli młodzi kierowcy. 
Przedmiotowa prezentacja opisuje przyczyny, skutki i koszty społeczne zdarzeń 
drogowych. Materiał zawarty na niniejszej płycie CD został opracowany na podstawie 
autentycznych wypadków drogowych, w których zginęli lub zostali ranni kierowcy w 
wieku od 18 do 24 lat. 

Ważnym jest, aby odbiorcy tego materiału byli osobami dorosłymi, mieli 
ukończone 18 lat. Zawarte bowiem w pokazie realne, faktycznie byłe wydarzenia, 
często są nader drastyczne. Świadczą o tym zdjęcia ofiar tragedii rozegranych na 
drodze, umieszczone w materiale ujętym na płycie. Jednak z punktu widzenia 
profilaktyki społecznej mają właśnie tę wartość, że nie są inscenizowane,  
a scenariusz dla nich napisało życie oraz ... brak roztropności i wyobraźni kierowców. 

Jak wynika z doświadczeń i statystyk policyjnych,  bardzo często sprawcami 
wypadków są osoby w młodym wieku, nierzadko ci, którzy zbyt często dają ponosić 
się brawurze. W wielu przypadkach można byłoby to zmienić, gdyby zobaczyli oni, 
poprzez tragedię innych, jaki dramat może stać się również ich udziałem. Temu 
właśnie celowi ma służyć niniejsza prezentacja, dlatego też mamy nadzieję, że 
poprzez „mocne uderzenie” w zmysły odbioru mentalnego, przyczyni się ona 
do poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

W scenariuszu wskazano cele, założenia organizacyjne, metodę i przebieg 
zajęć. Całość materiału przygotowano z myślą o wprowadzeniu treści poprzez 
audiowizualne środki i metody odbioru, co daje obraz bardziej bezpośredni 
i dostępny, przedstawiający wizje wydarzeń, które mogą, ale nie muszą nastąpić. 

Jako część lekcji przewidziano również krótki komentarz wprowadzający  
i podsumowujący wygłoszony przez nauczyciela, bądź zaproszonego przedstawiciela 
Policji. 

 

TEMAT: „MASZ JEDNO ŻYCIE” 

 

Cel zajęć: 

Celem zajęć jest przedstawienie młodzieży tragicznych skutków wypadków 
drogowych oraz realnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą nierozważne, lekkomyślne 
zachowanie na drodze, nadmierna szybkość, brawura, łamanie przepisów 
drogowych. 
 

 
1. Założenia organizacyjne: 

 
a. Uczestnicy: młodzież w wieku powyżej osiemnastego roku życia 
 
b. Miejsce szkolenia: sala dostosowana do korzystania ze sprzętu audiowizualnego. 
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c. Czas trwania: 90 min. 

 
2. Metoda zajęć: 

Pokaz, pogadanka interaktywna, rozmowa. 
 

3. Pomoce dydaktyczne: 
Prezentacja komputerowa na płycie CD. 
 

4. Przebieg zajęć: 

 

Rozpoczynamy zajęcia od krótkiego wprowadzenia w zagadnienia i tematykę będącą 
treścią prezentacji zawartej na płycie CD. Następnie dokonujemy rozeznania jak 
wiele osób spośród zebranych posiada prawo jazdy, a jak wiele z nich jest tylko 
pasażerami. Przeprowadzamy wśród nich krótką wymianę poglądów na temat 
bezpiecznej/niebezpiecznej jazdy samochodem, ich stylu oraz zachowań na drodze. 
Poddajemy przytoczone zdania,  uwagi i opinie krótkiej ocenie wszystkim uczniom. 
Następnie wspólnie oglądamy prezentację multimedialną na CD, pt. „Masz jedno 
życie”. Po zakończeniu  ponawiamy próbę oceny postępowania i zachowania 
kierujących na drodze, poddajemy ewentualnej weryfikacji wcześniej głoszone 
poglądy i opinie.  
 


