Teoria i praktyka
Lidzbark Warmiński
26-27.10.2017

CZY KOCHAMY DZIECI?

ILE DZIECI ZAPINA PASY?

ILE DZIECI ZAPINA PASY?

PIERWSZA PODRÓŻ PIERWSZY KROK

PIERWSZA JAZDA PIERWSZY RAZ

PODRÓŻ nr 1

Życie jest najcenniejsze

bezpieczny
AUTOCHODZIK

STWÓRZMY
BEZPIECZNY ŚWIAT
KAŻDEMU DZIECKU

Ponad 100 dzieci ginie każdego roku na
polskich drogach. Obrazowo – pustoszeje duże
przedszkole lub mała szkoła.
.

Dramat rodziny. Dramat Polski
Tragiczna statystyka - co roku około 3000
osób traci życie - gigantyczne koszty
wypadków - prawie 50 mld zł w ciągu
jednego roku - sprawiają, że Polska znajduje
się w grupie państw w Europie o
najgorszych statystykach dotyczących
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Doświadczenia innych pokazują, że można to zmienić
W ROKU 2013 NA DROGACH SZWECJI
NIE ZGINĘŁO ŻADNE DZIECKO..

Jedyny taki okres w życiu

bezpieczny
AUTOCHODZIK

„Dzieciństwo jest okresem, kiedy mózg człowieka
jest najbardziej otwarty na nowe doświadczenia,
dzięki temu uczy się najszybciej i najwięcej.”
Dzieci w dużej mierze uczą się od dorosłych,
najpierw obserwują, potem naśladują, a następnie
odtwarzają w sposób automatyczny.
Małgorzata Ohme – psycholog

Stopień
samodzielności

b.duży

duży

mały

Dzieci w wieku 6-7 lat są
z jednej strony w najlepszym
okresie rozwoju, z drugiej zaś
w przededniu zwiększającej
się ich samodzielności,
także na drodze.
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Wychowanie
komunikacyjne
dzieci musi brać
pod uwagę ich
percepcję
oraz istniejące
ograniczenia
m.in. wzrost,
słuch, wzrok.

Po wprowadzeniu programu
w przedszkolu lub szkole, czas
poświęcony bezpieczeństwu na
drodze WZRASTA o około 200-220%,
w porównaniu ze stanem poprzednim.

Szkolenia i narzędzia łączą
nowoczesne i tradycyjne sposoby
nauczania. Dodatkowo, praktyczny
wymiar zajęć ROZWIJA
umiejętności nauczycieli,
instruktorów i policjantów.

Zaangażowanie rodziców w proces
nauczania działa KORZYSTNIE na
ich postępowanie na drodze.
Sprawia, że są uważniejsi, stosują
się do przepisów, dają dobry
przykład swoim dzieciom.

Metodyczne i długofalowe
podejście zwiększa efektywność
nauczania. Dzieci wiedzą więcej.
LEPIEJ stosują się do poznanych
zasad. Chętniej uczestniczą w
zajęciach.

W wyniku Akcji ZZ zwiększyliśmy liczbę dzieci zapinających pasy w samochodach o 25%

doświadczenie
Pasja iEfektywny
program
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Wnioski na podstawie badań, obserwacji uczestniczących oraz opinii uczestników programu

Przygotowujemy dzieci do samodzielności
w ruchu drogowym. Przekazujemy im wiedzę
i umiejętności zwiększające ich bezpieczeństwo.

CHODZĘ. JADĘ. KIERUJĘ..

Role dziecka w ruchu drogowym
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PIESZY
Miejsca i sposoby poruszania - Przechodzenie
przez jezdnię - Symbole i znaki drogowe – Ruch
prawostronny – Przejście dla pieszych – Odblaski
PASAŻER
Wsiadanie i wysiadanie – Zapinanie pasów w aucie
Pomocnik kierowcy – Rodzaje pojazdów – Korzystanie
z autobusów – Służby na drodze
ROWERZYSTA
Samodzielność i odpowiedzialność - Sprawny
i wyposażony pojazd - Pierwsze jazdy – Rodzinne
podróżowanie – Rowerowe znaki

Przewodnicy po wiedzy

bezpieczny
AUTOCHODZIK

Kluczowe grupy w procesie
kształcenia, które są także
autorytetami dla dzieci
Rodzice

Nauczyciele

Policja
Straż

Kreatywnie
i angażująco

我听见 我忘记; 我看见 我记住; 我做 我了解
Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Praktyczny
wymiar

Zgodnie z zasadami Konfucjusza
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słowo
druk

symulacja

pokaz

AKTYWNE
NAUCZANIE

tworzenie

obserwacja

film

SZKOLENIA
warsztaty kreatywne, pierwsza pomoc, zajęcia
metodyczne, wychowanie komunikacyjne
NAUCZANIE
program edukacyjny, zadania dla rodzinki, materiały
odblaskowe, panel nauczyciela
WYDARZENIA
drogoriada, autoriada, roweriada, akcja zz, konkursy,
miasteczko 3d, fotozagadki, quiz drogowy
POMOCE
miasteczko umiejętności, mata drogowa, pojazdy,
prezentacje tematyczne, zestawy wycieczkowe,

Kompleksowe podejście
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MIASTECZKO UMIEJĘTNOŚCI DROGOWYCH
BAWI i UCZY to formuła , która jest stosowana przy
tworzeniu pomocy edukacyjnych dla najmłodszych
dzieci.

Zestaw miasteczko drogowe pomaga instruktorom w
prowadzeniu atrakcyjnych i skutecznych zajęć
wychowania komunikacyjnego.

Pomocne narzędzia

Pomocny
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Angażująca. forma sprawia, że każda wizyta Policjanta,
czy Strażnika będzie niezapomnianym spotkaniem
edukacyjnym. na temat bezpieczeństwa na drodze.

Inauguracja mareckiego programu bezpieczeństwa
fot. ze strony mswia.gov.pl

WSPÓLNIE DLA DZIECI
Program realizowany jest dzięki zaangażowaniu sił i środków
osób i podmiotów traktujących bezpieczeństwo dzieci jako
priorytet. Wspólnie z lokalnymi sprzymierzeńcami tworzymy
organizacyjną i finansową wspólnotę, która pozwala realizować
działania na rzecz najmłodszych. Są to urzędy wojewódzkie,
samorządy lokalne, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego,
firmy polskie i zagraniczne, osoby prywatne i fundacje.
Twórcą Autochodzika jest Mirosław Wołowik, autor wielu programów,
pomocy i akcji edukacyjnych m.in. TROPICIELE, BEZPIECZNY KROK
NAPRZÓD, ROWEROWY AUTOCHODZIK, AKCJA ZZ; przewodniczący rady
Fundacji CREDU, organizatora Programu Autochodzik.
25.11.2016 roku na uroczystej gali Stowarzyszenia PARTNERSTWO
DLA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO zostaliśmy wyróżnieni przez
Stowarzyszenie oraz Krajową Radę BRD najwyższym
tytułem PARTNER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

AUTOCHODZIK
W 2004 roku zrealizowano pierwsze szkolenie dla nauczycieli.
Od tamtego dnia nauczyciele i dzieci z całej Polski korzystają
z naszych pomocy i rozwiązań w zakresie kompleksowych
działań zwiększających bezpieczeństwo na drodze.
AUTOCHODZIK uczy najmłodszych prawidłowych zachowań,
rozwija praktyczne umiejętności.
Od 2009 roku realizujemy całoroczny program edukacyjny
angażujący dzieci, rodziców i nauczycieli. Ostatnia edycja
adresowana jest do zespołów przedszkolnych i szkolnych
z dużych miast, wsi i miasteczek z kilku województw.
Na stronie www.gotowi.autochodzik.pl prezentujemy kolejna
edycję programu.

Pasja i doświadczenie
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www.gotowi.autochodzik.pl

WIEMY WIĘCEJ
Otrzymaliśmy wyniki badań ze 122 grup
i klas, od 2515 dzieci. Zbieraliśmy dane z
przedszkoli i szkół podstawowych. Zostały
one podzielone na następujące kategorie:
wieś, miasto do 50 tyś., miasto 50-200tyś,
miasto pow. 200tyś.
Ogólnopolskie wyniki badania.
IDĄ – 34% JADĄ – 52%.

Badanie IDĄ czy JADĄ zakończone.
Każdego ranka setki tysięcy najmłodszych
dzieci wyruszają pieszo, autem, autobusem
do przedszkola lub szkoły. Zmieniamy się
jako społeczeństwo, zmieniają się nasze
nawyki, zmieniają się sposoby
przemieszczania. Dzięki naszemu Badaniu
wiemy, jak obecnie wyglądają codzienne
podróże najmłodszych dzieci. IDĄ czy JADĄ?

Badanie drogowe
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Inauguracja mareckiego programu bezpieczeństwa
fot. ze strony mswia.gov.pl

Teoria i praktyka

www.carwalker.nazwa.pl/quiz

Po teorii praktyka
Masz prawo jazdy? /jeździsz samochodem? / znasz manewry, które Tobie sprawiają trudność i są niebezpieczne w
trakcie jazdy? Czy one dotyczą tez pieszego ? co o tym myślisz? Co na to prawo o ruchu drogowym? Czas start …
Zadanie polega na tym, że po zapoznaniu się z treścią poniższego wyciągu z ustawy, a następnie przy wykorzystaniu
elementów zestawu Autochodzik znajdującego się na sali, musisz dokonać wizualizacji bardzo niebezpiecznego
manewru na drodze. Manewry te zdefiniowane są w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym w art. 2 pod poz. 26/27/28;
Lider 1 –patrz poz. 26, Lider 2- patrz poz. 27, Lider 3 – patrz poz. 28. Liderzy dobierają sobie min. dwie osoby.
Wyciąg - U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
DZIAŁ I P r z e p i s y o g ó l n e
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym
kierunku;
27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym
kierunku;
Uwaga;
Celem zadania jest nabycie umiejętności wykorzystywania wybranych przez siebie treści zawartych w akcie
prawnym – Ustawa PoRD – i implementowanie ich do zabawy z dziećmi w pełni wykorzystując elementy zestawu
Autochodzik.
Zadanie zostanie przez nas ocenione pod kątem kreatywności całego zespołu i poprawności.
Jeśli jesteś tylko GOTOWY DO DROGI to KOŁA STOP ROBISZ KROK - zaczynamy.
Liczy się czas!

Bezpieczny. Pomocny. Radosny.
Mirosław Wołowik 600 023 554 m.wolowik@autochodzik.pl
Rafał Ziółkowski 792 047 888 r.ziolkowski@autochodzik.pl

www.autochodzik.pl, www.gotowi.autochodzik.pl
Fundacja CREDU, Aleja Niepodległości 718, 81-851 Sopot

