
Informacje i wskazówki dla nauczycieli 

 
Informacje ogólne 
Przebieg akcji zaplanowano w dwóch etapach: 
   1) 12 października 2010 r., w związku z Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Ruchu  Drogowego, 

        który w tym roku przypada na 13 i 14 października, 

   2) 19 listopada 2010 r. w związku ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych,  

        który obchodzimy w tym roku 21 listopada 2010 r. 

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami statystycznymi i merytorycznymi, dotyczącymi 

prędkości i wykorzystanie ich w zakresie zgodnym z przyjętym przez Was scenariuszem działań oraz 

każdorazowo przy uwzględnieniu  poziomu percepcji i wieku uczniów. 

W programie, harmonogramie i regulaminie uczestnictwa znajdą Państwo założenia, propozycje i  

terminy, związane z realizacją akcji. Prosimy pamiętać o konkursie, który podda pod ocenę jury wartość 
merytoryczną oraz zgodność z tematem przewodnim i założeniami przedsięwzięcia, nadesłany po 

realizacji w szkołach materiał w postaci relacji, sprawozdań i wypowiedzi uczniów. Z autorami 

najwyżej ocenionych prac spotkamy się na zakończenie w Warszawie, gdzie wspólnie z patronami 

podsumujemy tegoroczną edycję oraz rozdamy nagrody i wyróżnienia. W załączeniu znajdą Państwo 

również informację o rezultatach, jakie zostaną osiągnięte w momencie zakończenia projektu  i 

mechanizmach oceny stopnia ich realizacji. 

Zapraszamy na bieżąco do śledzenia naszej strony internetowej www.drogaibezpieczenstwo.org.pl, 

gdzie znaleźć będzie można kolejne informacje i komunikaty, dotyczące akcji. 

 

Cel akcji 
Podobnie, jak w poprzednich latach, umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia swoich poglądów i 

odczuć na wiodący temat, w sposób spontaniczny i nieskrępowany, pod opieką i dyskretną kontrolą 
nauczyciela w klasie, w czasie co najmniej jednej wybranej lekcji . 

 

Założenia 

Uczniowie, po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi i statystykami, podejmą 
dyskusję, opowiedzą o swoich doświadczeniach, obawach, wątpliwościach, podzielą się wnioskami i 

pomysłami, dotyczącymi tematu. Dodatkowo wezmą udział w przedsięwzięciach towarzyszących, 

jak również przedyskutują wnioski i refleksje z rodzicami i starszym rodzeństwem. 

 

Forma 
Dyskusja, wywołana pytaniami nauczyciela i wypowiedziami uczniów. 

 

Inne 
Po 12 października zostanie uruchomiony specjalny adres e-mailowy, pod który można będzie 

przesyłać sprawozdania i relacje. 

 
Pragniemy z satysfakcją poinformować, że nasza akcja została uhonorowana w postaci 

zakwalifikowania, spośród ponad pięciuset zgłoszeń do prezentacji w trakcie Światowej Konferencji 

Międzynarodowej Federacji Drogowej (IRF) w maju 2010 roku w Lizbonie. Zyskała poparcie 

międzynarodowego jury ekspertów, jako przykład dobrej praktyki profilaktyczno-edukacyjnej w 

obszarze tematycznym: bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

  

                                                    www.drogaibezpieczenstwo.org.pl 

 


