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Od 15 lat w Szkole Podstawowej im. Wincente-
go Witosa w Bierkowie realizowana jest innowacja
pedagogiczna Wychowanie Komunikacyjne. Zajêcia
prowadzone s¹ w wymiarze dwóch godzin tygodniowo
z puli godzin do dyspozycji dyrektora. Innowacja obej-
muje corocznie uczniów klasy czwartej � g³ównie dlate-
go, ¿e dzieci koñcz¹ce dziesi¹ty rok ¿ycia mog¹ ubiegaæ
siê o uzyskanie pierwszego w ¿yciu prawa jazdy � kar-
ty rowerowej. Poza tym, czwartoklasi�ci zaczynaj¹ drugi
etap kszta³cenia. Wychowanie Komunikacyjne jest in-
nowacj¹ interprzedmiotow¹, zatem tre�ci mog¹ byæ re-
alizowane w ramach kilku innych przedmiotów, które
obowi¹zuj¹ na tym etapie edukacji.

Innowacja jest objêta ewaluacj¹ systemow¹. Ba-
dany  jest ten sam rocznik w cyklu rocznym (na pocz¹t-
ku i koñcu klasy czwartej) i trzyletnim. Obserwacja
uczniów na przestrzeni lat obejmuje zagadnienia z za-
kresu bezpieczeñstwa. Badaniem objêci s¹ równie¿ ro-
dzice uczniów klas IV-VI. Pomaga to sprawdziæ efek-
tywno�æ programu, jego u¿yteczno�æ. Pozwala ustaliæ,
jak program udoskonalaæ. Ewaluacja umo¿liwia nauczy-
cielowi wyci¹ganie wniosków o warto�ciach ró¿nych ele-
mentów tej innowacji, wskazuje jej mocne i s³abe strony.

   G³ówne za³o¿enia innowacji Wychowanie Ko-
munikacyjne stanowi¹ integraln¹ czê�æ ogólnych ce-
lów edukacyjnych zawartych w podstawie programo-
wej (m.in. wszechstronny rozwój uczniów, kszta³towanie
zachowañ prozdrowotnych i proekologicznych, podej-
mowania odpowiedzialno�ci za siebie i innych). Naczel-
nym za³o¿eniem zajêæ jest gruntowne przygotowanie
uczniów do egzaminu na kartê rowerow¹, poprzez re-
alizacjê tre�ci programowych zawartych w dzia³ach:
§ Uczeñ jako pieszy i pasa¿er. Obowi¹zki pieszego.
§ Uczeñ jako kierowca. Karta rowerowa (budowa

i obs³uga roweru, znaki i sygna³y drogowe, manew-
ry, bezpieczne pokonywanie skrzy¿owañ, pierwsza
pomoc przedmedyczna).

§ Uczeñ jako uczestnik turnieju BRD. Wycieczki ro-
werowe.

Powy¿sze tre�ci realizowane s¹ przy pomocy ró¿-
norodnych form i metod wynikaj¹cych ze specyfiki przed-
miotu. S¹ to metody podaj¹ce (pogadanka, opowiada-
nie, dyskusja, praca z tekstem), problemowe (stworzenie
sytuacji problemowej i poszukiwanie sposobu jej rozwi¹-
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zania), eksponuj¹ce (filmy, foliogramy, tablice ze znaka-
mi drogowymi, pokazy) oraz praktyczne (wykonywanie
zadañ, rozwi¹zywanie testów i krzy¿ówek, doskonale-
nie techniki jazdy na torze przeszkód oraz w Miastecz-
ku Ruchu Drogowego). Du¿¹ rolê odgrywa praca z kom-
puterem � dostêpne s¹ programy z testami na kartê
rowerow¹, symulacjami zagro¿eñ w ruchu drogowym,
sposobami pokonywania skrzy¿owañ, zachowaniami
w razie wypadku drogowego, rodzajami manewrów na
drodze.

W realizacji innowacji Wychowanie Komunikacyj-
ne istotn¹ rolê odgrywa wspó³praca naszej szko³y z in-
stytucjami takimi jak: Wojewódzki O�rodek Ruchu Dro-
gowego w S³upsku, Komenda Miejska Policji w S³upsku
(Sekcja Ruchu Drogowego), Wielka Orkiestra �wi¹tecz-
nej Pomocy oraz s³u¿by medyczne. Prowadzenie zajêæ
(lub ich wspomaganie) przez pracowników tych insty-
tucji nie tylko je uatrakcyjnia. Zajêcia praktyczne  nie-
w¹tpliwie skuteczniej przygotowuj¹ uczniów do bezpiecz-
nego uczestnictwa w ruchu drogowym, ni¿ zajêcia tylko
teoretyczne. Pracownik Dzia³u Szkoleñ WORD prowa-
dzi pogadanki wspomagane prezentacjami multimedial-
nymi, dzieci korzystaj¹ z toru przeszkód, wielokrotnie
z profesjonalnie urz¹dzonego Miasteczka Ruchu Dro-
gowego. Policjant z Sekcji Ruchu Drogowego prowadzi
pogadanki na temat bezpieczeñstwa na drodze i zajêcia
praktyczne z zakresu �Znaki i sygna³y nadawane przez
osobê upowa¿nion¹ do kierowania ruchem� (z praktyki
wiem, ¿e niewielu doros³ych uczestników ruchu drogo-
wego potrafi odnale�æ siê  na skrzy¿owaniu, na którym
ruchem kieruje policjant).

Od lat korzystamy z pomocy ró¿nych s³u¿b medycz-
nych � Joannitów, S³u¿by Maltañskiej, ratowników
medycznych. Specjali�ci tych s³u¿b w naszej szkole  pro-
wadz¹ zajêcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej, zachowania w razie wypadku. Dziêki
wspó³pracy z Wielk¹ Orkiestr¹ �wi¹tecznej Pomocy
dwóch nauczycieli ukoñczy³o kurs �Ratuj i ucz ratowaæ�,
dziêki czemu szko³a wzbogaci³a siê o pomoce do nauki
pierwszej pomocy (fantomy, podrêczniki, tablice pogl¹-
dowe).

Efektem zajêæ Wychowanie Komunikacyjne jest
równie¿ udzia³ uczniów w konkursach tematycznie zwi¹-
zanych z tymi zajêciami, m.in.: Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, organizowanym
przez WORD konkursie �Bezpieczna szko³a w ruchu
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drogowym� oraz licznych konkursach plastycznych pro-
muj¹cych bezpieczeñstwo. Dzieci bardzo chêtnie uczest-
nicz¹ w zajêciach, s¹ zainteresowane tre�ciami, podoba
im siê sposób realizacji. Cykl koñczy siê uroczystym wrê-
czeniem na forum szko³y kart rowerowych.

Naczeln¹ zasad¹ Szko³y Podstawowej im. Wincen-
tego Witosa w Bierkowie jest �Bezpieczeñstwo przede
wszystkim�. Realizowana w szerokim zakresie efektyw-
na innowacja Wychowanie Komunikacyjne jest pod-
porz¹dkowana tej zasadzie, stanowi jej sedno i niejako
wyró¿nik � wyeksponowany symbol.

Realizacja tre�ci zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
w ruchu drogowym zarówno podczas zajêæ Wychowa-
nia Komunikacyjnego, jak i w ramach systemu inter-
przedmiotowego, przynosi efekty: uczniowie s¹ �wiado-
mi zagro¿eñ, potrafi¹ unikaæ sytuacji niebezpiecznych,
potrafi¹ zachowaæ siê w razie zaistnienia takich sytu-
acji i � co najwa¿niejsze � nie stwarzaj¹ zagro¿enia jako
�wiadomi uczestnicy ruchu drogowego.

PRZYK£ADOWA ANKIETA
SKIEROWANA DO RODZICÓW

Szanowni Pañstwo!
Chcemy poznaæ opiniê Pañstwa dotycz¹c¹ realiza-

cji w naszej szkole innowacji pedagogicznej Wychowa-
nie Komunikacyjne.
1. Czy znany jest Pani/Panu program Wychowania

Komunikacyjnego?
*  tak             * nie

2. Czy uwa¿a Pani/Pan, ¿e proponowane tre�ci s¹ traf-
ne i dobrze dobrane?
*  tak             * nie

3. Czy jest Pani/Pan spokojniejsza/y o dziecko z uwagi
na fakt, ¿e posiada kartê rowerow¹?
*  tak             * nie

4. Czy dostrzega Pani/Pan wiêksz¹ dojrza³o�æ dziecka
w zakresie dbania o bezpieczeñstwo swoje i innych?
*  tak             * nie

5. Czy wychowanie komunikacyjne realizowane
w szkole wspomaga Pani¹/Pana w wychowaniu
dziecka?
*  tak             * nie

Bardzo dziêkujemy za wype³nienie ankiety! ö

Luisa Sikorska
nauczyciel sztuki, techniki i informatyki

w Szkole Podstawowej w Bierkowie


