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Wstęp
Poradnik powstał w toku realizacji projektu cities.multimodal współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.
Misją projektu jest zmiana sposobu przemieszczania się mieszkańców miast
na bardziej przyjazny środowisku, poprzez zmniejszenie wykorzystania prywatnych samochodów na rzecz komunikacji pieszej i rowerowej, jazdy na
hulajnodze, rolkach i transportu publicznego.
Materiał o charakterze informacyjno-instruktażowym adresowany jest do
nauczycieli przedszkolnych oraz szkolnych. Zawiera kompendium wiedzy
na temat zagadnień związanych z: zarządzaniem mobilnością wśród dzieci,
promowaniem aktywnych podróży, podnoszeniem świadomości na temat
zdrowego stylu życia oraz zrównoważonego transportu. Znajdują się w nim
wskazówki, scenariusze lekcji, podpowiedzi oraz pomysły na przekazanie
wiedzy najmłodszym.
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Czym jest zarządzanie mobilnością?
Zarządzanie mobilnością (Mobility Management – MM) jest koncepcją promowania zrównoważonego transportu oraz zarządzania zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez wpływanie na zmianę postaw
i zachowań podróżnych. U podstaw zarządzania mobilnością leżą „miękkie”
środki, takie jak: informacja i komunikacja, organizacja usług oraz koordynacja działań partnerów. Środki „miękkie” najczęściej wzmacniają skuteczność
środków „twardych” stosowanych w transporcie miejskim (takich jak linie
transportu publicznego, drogi czy drogi dla rowerów). Działania związane
z zarządzaniem mobilnością (w porównaniu ze środkami „twardymi”) nie
wymagają wielkich inwestycji.
W warunkach szkolnych/przedszkolnych, zarządzanie mobilnością ma na
celu promowanie aktywnego, bezpiecznego, zrównoważonego transportu,
zachęcanie dzieci i rodziców do korzystania z alternatywnych dla samochodu
środków transportu, takich jak rowery, hulajnogi oraz podróże piesze.
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Rozdział 1
Zarządzanie Mobilnością
Zmiana w sposobie przemieszczania się, polegająca przede wszystkim na odejściu od korzystania
z samochodu na rzecz podróżowania komunikacją zbiorową, rowerem lub pieszo, wpływa korzystnie
na stan zdrowia. Pomaga także zmniejszyć natężenie ruchu, pozwalając przede wszystkim na redukcję
zanieczyszczenia powietrza i efektywną walkę ze smogiem. W efekcie zmniejsza się zapotrzebowanie
na kosztowne inwestycje w infrastrukturę transportową, w tym na przestrzeń parkingową. Znacząco
rośnie bezpieczeństwo komunikacyjne będące czynnikiem integrującym społeczności lokalne.
Europejska Federacja Transportu i Środowiska
definiuje pojęcie zrównoważonego transportu jako
„przemieszczanie, które zaspokaja potrzeby mobilności współczesnych pokoleń, dbając jednocześnie
o stan środowiska, warunki życia oraz możliwości
rozwoju gospodarczego w przyszłości, wyrażające
udział transportu w realizacji idei zrównoważonego rozwoju”. Wybór podróży pieszych, rowerem
czy hulajnogą zwiększa aktywność fizyczną dzieci
i dorosłych, stanowiącą element zdrowego trybu
życia i przeciwdziałania otyłości oraz wspomagającą rozwój psychiczny i psychospołeczny. Ograniczenia emisji dwutlenku węgla, innych zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu poprawia jakość życia
mieszkańców. Zmniejszenie liczby samochodów
w ruchu ulicznym oraz parkujących często w miejscach niedozwolonych, przekłada się na bezpieczeństwo i ład przestrzenny.
Uczestnictwo placówki w projekcie zarządzania
mobilnością pomoże zmienić zachowania transportowe dzieci oraz rodziców na bardziej zrównoważone. Osiągnięcie tego ambitnego celu wymaga
podjęcia następujących działań:
» stworzenia atrakcyjnego i bezpiecznego otoczenia szkoły/przedszkola;
» zachęcenia dzieci szkolnych i przedszkolnych do
aktywnych form mobilności;
» edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym;
» zwiększenia samodzielności dzieci podczas
podróży do/ze szkoły;
» podniesienia świadomości na temat korzyści płynących ze równoważonej mobilności dla siebie,
innych oraz otoczenia;
» utrwalenia zdobytych przez uczniów doświadczeń w zakresie zrównoważonej i bezpiecznej mobilności, które będą kontynuować w dorosłym życiu.

Utrwalanie dobrych nawyków w zakresie mobilności należy zacząć jak najwcześniej. Przedszkolaki
szybciej niż młodzież przyswajają dobre nawyki,
dlatego edukację należy rozpocząć już na tym
etapie. Dzieci w wieku 3-6 lat chętniej podejmą
wyzwanie związane z podróżą np. hulajnogą,
szczególnie w formie zabawy i spędzania czasu
z rodzicami. Małoletni nie mogą przemieszczać
się samodzielnie, dlatego wsparcie opiekunów
odgrywa kluczową rolę. Ciekawość świata, chęć
poznania najmłodszych jest tak duża, że nie trzeba
ich specjalnie zachęcać i motywować. Dzieci
w wieku szkolnym są już bardziej niezależne
i świadome otaczającego ich świata. Często inicjują
samodzielne podróży do i ze szkoły. Art. 43 Prawa
o ruchu drogowym stanowi, że z drogi samodzielnie mogą korzystać dzieci, po ukończeniu 7 roku
życia. Z kolei młodsze dzieci muszą być pod opieką
osoby, która ukończyła 10 lat. Uczniowie starszych
klas szkół podstawowych do zmiany sposobu przemieszczania się potrzebują zachęty i motywacji.
Zazwyczaj szukają oni prostych i wygodnych rozwiązań, nie wymagających większego wysiłku.
Edukacja na temat bezpieczeństwa na drodze
i korzyści aktywnego podróżowania musi być oczywiście dostosowana do wieku odbiorców. W dalszej
części rozdziału, zamieszczono scenariusze lekcji
dla poszczególnych grup wiekowych.
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SCENARIUSZ 1. Za chwilę będę w przedszkolu

Adresaci zajęć
Cel ogólny

Zachęcenie do podróżowania pieszo, rowerem, hulajnogą, w przyczepce
rowerowej i prezentacja korzyści związanych z taką formą przemieszczania się.

Cele szczegółowe

Dziecko zna różne sposoby przemieszczania się, wie, jakie korzyści przynosi podróżowanie pieszo, rowerem, na hulajnodze, chętnie uczestniczy
w wymienionych formach podróżowania i z radością podejmuje działania
proponowane przez nauczyciela.

Metody
Formy pracy

Środki dydaktyczne

6

dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat

słowna, wzrokowa, czynna
zbiorowa, indywidualna
»
»
»
»

wiersz Marka Dąbrowskiego „Na rowery”;
ilustracje przedstawiające różne środki transportu;
tekst zabawy pt.: „Idziemy na spacerek";
kolorowanki, kredki, tamburyn.

SCENARIUSZ 1. Za chwilę będę w przedszkolu
Przebieg zajęć:
1. Dzieci siadają w kole i rozpoznają różne środki transportu na ilustracjach.
2. Dzieci mówią, czym najbardziej lubią podróżować i dlaczego.
3. Recytacja przez nauczyciela wiersza Marka Dąbrowskiego „Na rowery”.
Dalej, żwawo na rowery,
Nasza dwójka i wy cztery.

Jedźmy szybko, bo świat czeka,
Czeka las, mosty na rzekach.

Na dwa kółka i na jedno.
Jak ktoś umie – wszystko jedno.

Czeka ścieżka rowerowa.
O! Nowa gotowa!

Malcy - niech na cztery koła.
Jazda, bo przygoda woła!

Zima poszła dawno precz,
Zatem się na trasie męcz.

Dalej, jazda! Wiosna czeka,
Nawołuje nas z daleka!

O! Podziwiaj piękno świata,
Jako w oczach Ci przelata!

Chodźcie wszyscy na przejażdżkę,
Na przygodę, na igraszkę.

Dalej! Szybko! Póki czas!
Na siodełku mnogo tras.

Ścieżki miasta nas czekają,
Drogę piękną otwierają,

Zalicz, przejedź, czas zatrzymaj,
Zanim znowu przyjdzie zima.

A kto może też zaprasza.
Wiwat! O, Przygodo Nasza!

4. Rozmowa na temat treści wiersza. Pogawędka o rowerach, hulajnogach z pokazywaniem ilustracji.
Dzieci odpowiadają na pytanie, jak zachęcić rodziców/opiekunów do podróżowania pieszo, rowerem
czy na hulajnodze, ew. przewożenia dzieci w przyczepce rowerowej.

5. Zabawa ruchowa z tamburynem.
»
»
»
»

Wolny rytm – dzieci idą.
Szybszy – dzieci udają, że jadą na hulajnodze.
Najszybszy rytm – dzieci udają jazdę na rowerze, kręcąc rączkami jakby pedałowały na rowerze.
Gdy nauczyciel przerywa wybijanie rytmu, dzieci parkują w wyznaczonym miejscu.

6. Kolorowanie ilustracji np. miś na hulajnodze
7. Podsumowanie zajęć:
» Jakie środki transportu poznaliśmy?
» Jak możemy podróżować do przedszkola?
Nauczyciel zachęca dzieci do przychodzenia pieszo, przyjeżdżania na rowerze bądź hulajnodze.
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SCENARIUSZ 2. Rower, hulajnoga, spacer – co wybrać?

Adresaci zajęć
Cel ogólny

Cele szczegółowe

Metody
Formy pracy
Środki dydaktyczne
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uczniowie klas 1-3
Promowanie aktywnego podróżowania.
Uczeń potrafi wymienić środki lokomocji, określić wpływ poszczególnych
form transportu na środowisko, podzielić je na najbardziej i najmniej przyjazne środowisku, wymienić korzyści dla siebie i otoczenia wynikające
z podróżowania pieszo, hulajnogą, rowerem. Metody: słowna, problemowa,
czynna.
słowna, wzrokowa, czynna
zbiorowa, grupowa
» szary papier, kredki, flamastry;
» tablica lub duży arkusz papieru

SCENARIUSZ 2. Rower, hulajnoga, spacer – co wybrać?
Przebieg zajęć:
1. Uczniowie wymieniają znane im środki lokomocji, nauczyciel w razie potrzeby nakierowuje, aby wśród
wymienionych znalazły się również hulajnoga, rower, deskorolka, chodzenie.

2. Zapisanie wymienionych środków.
3. Uczniowie dzielą się na dwie grupy: przyjazne środowisku oraz zanieczyszczające środowisko.
4. Uczniowie wymieniają, w jaki sposób mogą podróżować do szkoły. Odnajdują te sposoby wśród wymienionych i zaznaczają.

5. Uczniowie wymieniają i zaznaczają, które sposoby podróżowania do szkoły wspomagają aktywność
fizyczną.

6. Uczniowie analizują dokonane wybory.
7. Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. Każda z grup wykonuje plakat do jednego z 3 tematów:
» Jakie są korzyści jeżdżenia do szkoły na hulajnodze, dla Ciebie i środowiska?
» Jakie są korzyści jeżdżenia na rowerze do szkoły dla Ciebie i środowiska?
» Jakie są korzyści chodzenia do szkoły pieszon dla Ciebie i środowiska?

8. Prezentacja i omówienie plakatów.
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SCENARIUSZ 3. Podróżowanie przez wielkie P

Adresaci zajęć
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Metody
Formy pracy
Środki dydaktyczne
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uczniowie klas 4-8
Promowanie aktywnego podróżowania.
Uczeń: umie wymienić korzyści dla zdrowia fizycznego oraz środowiska
naturalnego wynikające z podróżowania na rowerze, hulajnodze i pieszo.
słowna, problemowa, czynna
zbiorowa
» szary papier, kredki, flamastry;
» tablica lub duży arkusz papieru

SCENARIUSZ 3. Podróżowanie przez wielkie P
Przebieg zajęć:
1. Dyskusja o współczesnych środkach transportu (10 minut), uczniowie wymieniają nowoczesne (współczesne) środki transportu.

2. Niezależnie od udzielonych odpowiedzi nauczyciel pyta:
» Czy rower jest dobrym środkiem transportu?
» Czy hulajnoga jest dobrym środkiem transportu?
» Czy podróżowanie pieszo to środek transportu i czy jest ono dobrym sposobem podróżowania?

3. Zbieranie na tablicy „za” i „przeciw” postawionym w pytaniu tezom - osobno dla roweru, hulajnogi

oraz pieszych podróży. Zbierając uzasadnienia prowadzący uściśla lub prostuje wybrane wypowiedzi.

ZA

PRZECIW

ROWER

HULAJNOGA

PIESZO

4. Spośród wypisanych na tablicy uzasadnień nauczyciel wybiera „zdrowie” (jeśli jest, jeśli nie ma to
pyta uczniów, gdzie je dopisać i czy dopisać w ogóle).

5. Nauczyciel pyta o podróżowania wpływające na zdrowie? Zbiera odpowiedzi na tablicy – jeśli trzeba
to negatywne w jednej kolumnie, a pozytywne w drugiej.

6. Dyskusja „Podróżowanie rowerem, hulajnogą, pieszo a środowisko” (10-15 minut).
7. Nauczyciel pyta, można zrobić, aby podróż rowerem hulajnogą, pieszo była przyjemniejsza. Oprócz

wymienionych propozycji, nauczyciel naprowadza uczniów na kwestie wspólnego podróżowania,
rozmowy, poznawania drugiego człowieka.

8. Uczniowie wymieniają osoby/instytucje, do których chcieliby napisać petycję w sprawie umożliwienia

im podróżowania rowerem, hulajnogą, pieszo. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa spisuje
na arkuszu prośby i żądania do adresata petycji.
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Kim jest szkolny/przedszkolny
manager mobilności?
Trudno wyobrazić sobie zarządzanie mobilnością w szkołach i przedszkolach bez zaangażowania managerów mobilności, którzy są nie tylko pedagogami potrafiącymi współpracować z dziećmi, ale również
specjalistami w zakresie promowania proekologicznych i zrównoważonych form codziennych podróży.
Szkolny/przedszkolny manager mobilności to wyłoniony przez dyrekcję nauczyciel odpowiedzialny za
popularyzację zrównoważonej mobilności w placówce. Występuje on jako rzecznik, przyjmuje i rozpatruje
wnioski, pomaga w rozwiązywaniu problemów, planuje działania, przyjmuje i proponuje inicjatywy edukacyjne w zakresie zrównoważonej mobilności, zachęca do bezpiecznych i aktywnych form transportu,
wspiera koordynację między szkołami/przedszkolami a gminą.
Funkcja ta zrodziła się w toku realizacji programu Certyfikacji Szkół Podstawowych w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i komfortu uczniów podróżujących do gdańskich szkół.
Program ten ma za zadanie propagować zrównoważoną mobilność wśród społeczności szkolnej
poprzez zwiększanie liczby podróży pieszych,
rowerowych czy hulajnogą na trasie do i ze szkoły,
zmotywować placówki oświatowe do działań
z zakresu edukacji środowiskowej i transportowej,
ale przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo
i komfort poprzez tworzenie widocznego, atrakcyjnego i bezpiecznego otoczenia szkół.
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Ramowy kalendarz szkolnego/
przedszkolnego managera mobilności
Z uwagi na nowatorski charakter obowiązków,
jakie otrzymuje nauczyciel wybrany na managera
mobilności, ważne jest, aby dobrze poznał zasady
certyfikacji, dokonał autoewaluacji placówki i na
tej podstawie podjął decyzję o przystąpieniu do
programu. Poznanie merytoryki i przebiegu certyfikacji krok po kroku są istotnymi etapami szkolenia
managerów mobilności.
Ważne jest również, aby manager mobilności znał
przepisy ruchu drogowego, korzyści zdrowotne
i środowiskowe płynące z codziennych aktyw-

nych podróży, metody motywowania uczniów do
zmiany zachowań transportowych czy wreszcie
dobre praktyki, szczególnie te wypracowane przez
partnerów projektu cities.multimodal.
Aby szkolny/przedszkolny manager mobilności,
mógł sprawnie i systematycznie wdrażać zrównoważone formy mobilności w placówce, potrzebny
jest ramowy kalendarz działań obejmujący niezbędne kroki, które należy poczynić w trakcie roku
szkolnego. Narzędzie to pozwoli na efektywne
wykorzystanie czasu i zasobów.

KALENDARZ DZIAŁAŃ
Do końca czerwca
danego roku

» Zapoznanie się z zasadami certyfikacji, dokonanie samooceny i na jej podstawie podjęcie decyzji o przystąpieniu do programu.
» Powołanie managera mobilności.
» Możliwość rejestracji szkoły do programu do końca roku szkolnego.

Wrzesień

» Szkolenie managera mobilności.
» Opracowanie planu działań.
» Przeprowadzenie wykładów z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz lekcji plenerowych dla nowych uczniów dot. sposobów docierania
do szkoły, jej otoczenia itp.
» Przeprowadzenie na szkolnym/przedszkolnym placu ćwiczeń z poruszania
się rowerem, hulajnogą, na rolkach lub innych urządzeniach transportu
osobistego.

Od września
do połowy kwietnia

»
»
»
»

Wdrażanie przygotowanego planu. Od października do maja.
Realizacja badania zachowań komunikacyjnych uczniów.
Przeprowadzenie kampanii zachęcającej do aktywnych podróży do szkoły.
Ponowne badanie zachowań komunikacyjnych.

Kwiecień

» Podsumowanie zrealizowanych działań, przekazanie formularzy do jednostki
certyfikującej powołanej zarządzeniem Prezydent Miasta Gdańska.

Maj

» Ewaluacja kampanii promującej aktywne podróże do szkoły/przedszkola.
» Wyciągnięcie wniosków z badań zachowań transportowych dzieci.
» Opracowanie planu wdrożenia rozwiązań z zakresu mobilności aktywnej
w placówce.

Maj-czerwiec

» Uroczysta gala. Wręczenie nagród.
» Przyznanie certyfikatu.
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Rozdział 2
Bezpieczeństwo
Ważnym aspektem zmiany sposobu podróżowania na aktywny jest zadbanie o bezpieczeństwo poprzez
wpojenie dzieciom podstawowych zasad ruchu drogowego. Nie dotyczy to tylko przechodzenia przez
pasy i rozglądania się, ale także znajomości reguł poruszania się po chodniku (z uwzględnieniem informacji, że pas dla rowerzystów przeznaczony jest tylko dla jednośladów). Dobrze również przypomnieć,
zasady przechodzenia przez przejście z sygnalizacją świetlną, niewbiegania na pasy lub niestawania
zbyt blisko jezdni.

Zaplanowanie czasu na dotarcie do szkoły to także
istotna kwestia – pośpiech zaburza koncentrację
i nietrudno wtedy o wypadek. Dobrym pomysłem
może okazać się też znalezienie w sąsiedztwie
dzieci, które podróżują do szkoły tą samą drogą
– w grupie bezpieczniej. Świetnym pomysłem
jest zaangażowanie rodziców w dokładne sprawdzenie trasy, którą dziecko będzie chodzić do i ze
szkoły. Najlepiej wybierać drogi dobrze oświetlone i uczęszczane, gdzie można w razie potrzeby
poprosić o pomoc. Kilkukrotne przejście tej trasy
z dzieckiem i pokazanie mu, jak prawidłowo poruszać się zarówno po chodniku, jak i przejściach dla
pieszych zwiększy jego poczucie bezpieczeństwa.
Gdy uczeń dojeżdża do szkoły różnymi środkami
transportu, można dodatkowo przetestować kilka
scenariuszy.

Warunkiem bezpiecznego i przyjemnego przemieszczania się w sposób aktywny jest zadbanie
o odpowiednie zagospodarowanie i organizację
ruchu na terenie wokół szkół i przedszkoli. Poprawa
jakości chodników, budowa tras rowerowych,
oświetlenie dróg dla pieszych i rowerów, zmiana
organizacji ruchu dla ograniczenia i spowolnienia
ruchu samochodów, kontrola stosowania przepisów
ruchu drogowego, budowa bezpiecznych przejść
dla pieszych powinny zachęcić dzieci i rodziców do
aktywnego podróżowania. Ważne jest także, aby na
terenie placówek umożliwić bezpieczne i wygodne
parkowanie rowerów i hulajnóg oraz ograniczyć do
minimum możliwości dojazdu samochodem pod
sam budynek szkoły/przedszkola i manewrowania
w pobliżu wejścia.

W dalszej części rozdziału, ujęto scenariusze
lekcji dla poszczególnych grup wiekowych.
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Warto powtarzać podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
(wymienione poniżej) w szczególności z dziećmi poruszającymi się na rowerach, hulajnogach lub pojazdami o napędzie elektrycznym.

1. Zasada bezpiecznej prędkości - dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych i do natężenia ruchu.

2. Zasada ostrożności lub szczególnej ostrożności – patrz na drogę, uważaj na

to, co dzieje się na drodze, a nie poza nią, a szczególnie na skrzyżowaniach,
gdzie przecinają się kierunki ruchu pojazdów i pieszych.

3. Zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego
– naucz się przewidywać sytuacje na drodze i stosuj tę umiejętność.

4. Zasada sygnalizowania manewrów podczas jazdy rowerem lub hulajnogą –

wyraźnie pokazuj zarówno pieszym, jak i pozostałym uczestnikom ruchu, jaki
manewr chcesz wykonać np. skręcić w lewo, w prawo, włączyć się do ruchu.
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SCENARIUSZ 1. Bezpieczne przedszkolaczki

Adresaci zajęć
Cel ogólny

Nauka odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię,
nauka znaczenia sygnalizacji świetlnej.

Cele szczegółowe

Dziecko wie, gdzie należy przechodzić przez ulicę oraz do czego służą
odblaski, zna zasady przechodzenia przez ulicę a także znaczenie światła
czerwonego i zielonego na sygnalizatorze jak również potrafi reagować
na nie.

Metody
Formy pracy

Środki dydaktyczne
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dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat

słowna, wzrokowa, czynna
zbiorowa, indywidualna
»
»
»
»
»

rymowanka „Pięć zasad przechodzenia przez jezdnię”;
piosenka „Światła drogowe”;
plansze przedstawiające kółko zielone i czerwone;
kolorowanka, kredki, klej, papiery w kolorach odblaskowych;
miś z odblaskami.

SCENARIUSZ 1. Bezpieczne przedszkolaczki
Przebieg zajęć:
1. Dzieci siadają w kole i słuchają, jak nauczyciel czyta rymowankę.
„Pięć ZASAD przechodzenia przez jezdnię”
Chcesz przejść na drugą stronę? Miej otwarte oczy.
Stań na skraju chodnika nim na jezdnię wskoczysz.
Spójrz najpierw bacznie w lewo. O tak, właśnie – brawo!
Teraz z kolei szybko zwróć oczy na prawo.
Jeszcze raz popatrz w lewo, świetnie! Doskonale!
Jezdnia wolna? Idź szybko i nie bój się wcale.

2. Powtarzają kilka razy po nauczycielu, co należy po kolei robić, naśladując nauczyciela. Na koniec dzieci
próbują pokazać i wytłumaczyć, jak należy przechodzić przez ulicę.

3. Dzieci słuchają piosenki „Światła drogowe”.
4. Nauczyciel pyta, jakie światło musi się świecić, żeby można było przejść przez ulicę? Przy jakim świetle
trzeba się zatrzymać?

5. Dzieci wstają i swobodnie poruszają się po sali. Nauczyciel trzyma w górze planszę z kółkiem zielonym.
Nauczyciel podnosi plansze z kółkiem czerwonym dzieci stają w miejscu.

6. Dzieci siadają i jeszcze raz słuchają piosenki o światłach drogowych.
7. Nauczyciel wyciąga misia z odblaskiem i mówi, że warto nosić odblaski podczas poruszania się po
drodze wieczorem i w pochmurne dni.

8. Dzieci kolorują kolorowankę na której jest plecak z narysowanym dużym kształtem np. serce, kwiatek,
auto itp. oraz wyklejają wydzieranką z papieru w jaskrawym kolorze narysowany kształt.

Światła dla pieszych

Światła dla rowerów
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SCENARIUSZ 2. Bezpieczna droga

Adresaci zajęć

uczniowie klas 1-3

Cel ogólny

Uczeń umie prawidłowo uczestniczyć w ruchu ulicznym, poruszając się
pieszo, rowerem hulajnogą, na rolkach itp.

Cele szczegółowe

Uczeń zna zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach, przestrzega
przepisów ruchu drogowego, potrafi wyjaśnić, jak trzeba się zachować,
by bezpiecznie poruszać się na drodze, umie przewidzieć skutki zabaw
w pobliżu jezdni.

Metody
Formy pracy
Środki dydaktyczne

słowna, wzrokowa, czynna
zespołowa, grupowa, indywidualna
» quiz;
» fragment wiersza Wandy Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel mówi uczniom fragment wiersza „Gdy zamierzasz przejść ulicę”
Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

2. Nauczyciel przypomina uczniom, która to jest prawa, a która lewa strona (dzieci podnoszą odpowiednie ręce do góry).

3. Nauczyciel powtarza fragment wiersza, dzieci odwracają głowę w odpowiednią stronę, zgodnie z tekstem.

4. Uczniowie otrzymują wydrukowany fragment do nauczenia się w domu na pamięć.
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SCENARIUSZ 2. Bezpieczna droga

5. Uczniowie rozwiązują quiz na temat ruchu drogowego, omawiają z nauczycielem poprawne odpowiedzi:
I. Co to jest sygnalizacja świetlna?
A. To specjalne światła przy skrzyżowaniach lub
przejściach dla pieszych, które informują kierowców i pieszych, czy mają się zatrzymać, czy
mogą się poruszać;
B. Niebieskie światła migające wysyłane przez
pojazd straży pożarnej;
C. Inna nazwa świateł samochodu.
II. Co oznacza kolor czerwony w sygnalizacji
świetlnej?
A. Kierowca w samochodzie przed nami jest zły;
B. Zatrzymaj się przed przejściem dla pieszych;
C. Uważaj na czerwone samochody.
III. Co oznacza kolor zielony w sygnalizacji
świetlnej?
A. Możemy przejść na drugą stronę ulicy;
B. Nadeszła wreszcie wiosna;
C. Powinniśmy mieć przy sobie coś zielonego.
IV. Co oznacza migające światło zielone?
A. Zepsuła się żarówka;
B. Musimy się zatrzymać, bo zaraz zmieni się
światło na czerwone lub przyspieszyć przechodzenie przez jezdnię, jeżeli już jesteśmy
na przejściu;
C. To przejście jest nieczynne do końca dnia.
V. Co to jest chodnik?
A. Wyznaczone miejsce wzdłuż jezdni, po którym
poruszają się piesi;
B. Miejsce, gdzie można nauczyć się tańczyć;
C. Miejsce przeznaczone do malowania farbami.
VI. Co to jest pobocze?
A. Miejsce, gdzie można zasadzić kwiatki;
B. Łąki leżące przy drodze;
C. Pas wzdłuż jezdni, po którym mogą poruszać
się piesi (pobocze najczęściej znajduje się
wzdłuż dróg poza miastem).

VII. Którą stroną drogi powinni poruszać się
przechodnie, jeśli nie ma przy niej chodnika?
A. Lewą;
B. Środkiem;
C. Obojętnie.
VIII. Co to jest skrzyżowanie?
A. Starożytna broń;
B. Nowoczesny kuchenny mebel;
C. Miejsce, w którym przecinają się drogi.
IX. Co to jest przejście dla pieszych?
A. Organizacja zajmująca się prawami pieszych;
B. Specjalne miejsce oznaczone znakami drogowymi i białymi pasami namalowanymi na
jezdni (tzw. zebra), po którym wolno przechodzić na drugą stronę ulicy;
C. Miejsce, gdzie można usiąść i zjeść śniadanie.
X. Którędy powinien poruszać się rowerzysta?
A. Po polach;
B. Po drogach rowerowych;
C. Po błocie i kamieniach.
XI. Czy dziecko poniżej 10 roku życie może samo
jechać po drodze rowerem do szkoły?
A. Oczywiście, najlepiej środkiem ulicy;
B. Nie, musi jeździć z młodszymi kolegami;
C. Nie, musi jeździć pod opieką osoby powyżej
10 roku życia.
XII. Co chroni nas podczas jazdy na hulajnodze?
A. Ciepły szalik;
B. Kask i ochraniacze;
C. Grube skarpetki od babci.
XIII. Jak należy się ubrać na wieczorny spacer, bądź
przejażdżkę rowerem, hulajnogą?
A. W jasne ubrania i odblaski;
B. W ciemne ubrania żeby nikt nas nie widział;
C. W strój kąpielowy.

6. Zakończenie i podsumowanie zajęć.

Rozmowa z dziećmi: Czego się nauczyłem? Co mnie zdziwiło? Czego nie rozumiem?
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SCENARIUSZ 3. Uczestnictwo w ruchu drogowym

Adresaci zajęć
Cel ogólny

Cele szczegółowe

Metody
Formy pracy
Środki dydaktyczne

uczniowie klas 4-8
Uczeń umie prawidłowo i samodzielnie uczestniczyć w ruchu ulicznym.
Uczeń zna przepisy ruchu drogowego, przewiduje skutki niewłaściwego
zachowania na drogach, umie zachować się w sytuacjach zagrożenia, potrafi
wyjaśnić, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, przewiduje skutki zabaw
w pobliżu jezdni.
słowna, wzrokowa, problemowa, czynna
zespołowa, grupowa, indywidualna
» rzutnik multimedialny;
» znaki drogowe - plansze;
» kartony, markery.

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy i wyznacza w każdej kapitana. Każda grupa otrzymuje karton
i marker oraz temat pracy. W ciągu 5-7 minut uczniowie wypisują w grupach najważniejsze zagadnienia związane z ich tematem.

» Grupa I: odpowiada na pytanie: Idąc pieszo, pamiętam o …..?
» Grupa II: odpowiada na pytanie: Przechodząc na drugą stronę, pamiętam o …..?
» Grupa III: odpowiada na pytanie: Jadąc na rowerze/hulajnodze pamiętam o ..….?
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SCENARIUSZ 3. Uczestnictwo w ruchu drogowym

2. Po upływie czasu kapitan pierwszej grupy przyczepia kartę na tablicy i omawia odpowiedzi. Następnie
nauczyciel wyświetla informacje, które powinny znaleźć się na kartonach uczniów.

» Najbezpieczniej jest przejść na drugą stronę na przejściu dla pieszych, gdzie pojazdy zatrzymują się
na światłach.
» Naciśnij na przycisk. Kiedy świeci się czerwona postać – nie przechodź.
» Czekaj na zaświecenie się zielonego światła, upewnij się, że pojazdy stanęły i przejdź na drugą stronę.
» Kiedy zielona postać miga, nie zaczynaj przechodzić. Jeżeli jednak już znajdujesz się na jezdni, masz
wystarczająco dużo czasu, by przejść.
» Przejście dla pieszych czyli po biało-czarnych pasach namalowanych na jezdni.
» Nie przechodź nagle, daj kierowcom czas na zatrzymanie się. Czekaj, aż pojazdy jadące w obu kierunkach zatrzymały się, albo upewnij się, że żaden nie nadjeżdża.
» Podczas przechodzenia patrz w obu kierunkach i słuchaj, czy nic się nie zbliża..
» Korzystaj z chodnika, a jeśli go nie ma to z pobocza.
» Jeżeli przy drodze nie ma ani chodnika ani pobocza, idź po lewej stronie drogi tak, aby widzieć nadjeżdżające pojazdy. Zachowaj szczególną ostrożność.
» Jeżeli idziesz w grupie, idźcie gęsiego, zwłaszcza wtedy, gdy droga jest wąska lub przy słabym świetle.
» Jeśli nie ma pobocza, trzymaj się jak najbliżej krawędzi jezdni.
» Idąc - nie graj, nie pisz, nie korzystaj z telefonu.
» Przy słabej widoczności noś odzież o jasnym czy jaskrawym kolorze. Odblaskowe materiały, takie jak
opaski na ramię czy kamizelki pozwalają kierowcom widzieć Cię w ciemności o wiele lepiej, gdyż
odbijają światło reflektorów.
» Rower czy hulajnoga, którą jeździsz po drogach, musi być w dobrym stanie technicznym.
» Zaleca się używanie kasku, chroniącego głowę w razie kolizji.
» Pamiętaj, że szerokie czy luźne nogawki mogą zaplątać się w łańcuch lub koło roweru.
» Rower używany po zmroku musi mieć funkcjonujący przedni (biały) i tylny (czerwony) reflektor. Ponadto
musi mieć z tyłu światło odblaskowe. Białe światło odblaskowe z przodu roweru oraz odblaski na
szprychach zwiększają widoczność roweru.
» Na wąskich i ruchliwych drogach jedź w grupie jeden za drugim.
» Konieczne jest przestrzeganie znaków i sygnałów drogowych.
» Dla osób powyżej 10 roku życia - dostosowuj prędkość do warunków pogodowych oraz natężenia
ruchu. Zwracaj uwagę rodzicom, jeśli uważasz, że prowadzą samochód zbyt szybko lub nieuważnie,
zwłaszcza w pobliżu szkół.

3. Nauczyciel pokazuje znaki na planszach i omawia z uczniami najważniejsze znaki ruchu drogowego
(pokaz plansz).

4. Nauczyciel zapoznaje uczniów z podstawowymi czynnościami udzielenia pierwszej pomocy. (Prezentacja multimedialna, wykorzystanie strony youtube.com).

5. Zakończenie lekcji, praca domowa w wyznaczonych na początku lekcji grupach - przygotowanie filmiku/

prezentacji (starsze klasy), plakatu (młodsze klasy) na podany temat. W filmach występować muszą
uczniowie, w prezentacji muszą być zdjęcia z udziałem uczniów.
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Rozdział 3
Korzyści zdrowotne i klimatyczne płynące
z aktywnych podróży
Zanieczyszczenia powietrza i hałas pochodzące
z transportu wywołują problemy zdrowotne,
a głównym czynnikiem ryzyka jest tu transport
drogowy.
Spaliny samochodowe są źródłem emisji pyłów tlenków azotu, siarki, węgla oraz metali ciężkich, np.
kadmu, ołowiu i rtęci. Ponadto zawarte w spalinach
prekursory chemiczne mogą wchodzić w reakcje
w atmosferze, prowadząc do powstawania ozonu
przyziemnego. Do atmosfery trafiają cząstki stałe
i metale ciężkie uwalniane w procesie ścierania się
opon i hamulców, które po opadnięciu na nawierzchnię drogi mogą ponownie wzbić się w powietrze
przez przejeżdżające samochody.
Narażenie na powyższe zanieczyszczenia ma
niekorzystne skutki dla zdrowia, oddziałuje na
organy, układ nerwowy i krążenie, wywołując lub
zaostrzając dolegliwości takie jak choroby płuc –
prowadząc do trudności w oddychaniu, zawałów
serca, astmy, stanów lękowych, zawrotów głowy
i zmęczenia.
Negatywny wpływ na zdrowie ma również hałas.
Narażenie na niego w porze nocnej może wywołać zaburzenia snu, a w efekcie pogorszenie stanu
zdrowia. Długotrwała ekspozycja na hałas w ciągu
dnia może prowadzić m.in. do wzrostu ciśnienia krwi
i chorób układu krążenia. Dlatego tak ważne jest,
aby wszelkimi sposobami, często nie wymagającymi dużych nakładów finansowych, minimalizować
zagrożenia.
Należy pamiętać o aktywności fizycznej, która jest
podstawą zdrowego stylu życia. Rekomendacje ekspertów co do minimalnego, zalecanego poziomu
aktywności spełnia zaledwie ¼ polskich nastolatków. Korzyści z podejmowania aktywności fizycznej są oczywiste. Jej optymalny poziom stymuluje
rozwój, zabezpiecza potrzeby ruchowe, wzmacnia
wydolność serca, poprawia elastyczność mięśni
i stawów, wzmacnia mięśnie i kości. Udowodniono,
że osoby aktywne, w porównaniu do osób mało
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aktywnych, cieszą się lepszym samopoczuciem,
rzadziej odczuwają dolegliwości psychiczne lub
fizyczne, takie jak obniżony nastrój czy bóle głowy.
Aktywność fizyczna w potocznym odbiorze kojarzy
się z intensywnym uprawianiem dyscyplin sportowych. Tymczasem nie trzeba być wytrawnym biegaczem lub doskonałym pływakiem, aby osiągnąć
poziom aktywności fizycznej, który pozytywnie
wpłynie na zdrowie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dzieciom i młodzieży w wieku 5-17 lat
podejmowanie aktywności fizycznej o charakterze
tlenowym i umiarkowanej intensywności trwającej co najmniej 60 minut dziennie, aby zaspokoić
podstawowe potrzeby rozwojowe i zdrowotne.

W rekomendacjach WHO pojawia się pojęcie akumulacji aktywności fizycznej. Zaleca się również intensywną aktywność wzmacniającą kości i mięśnie,
przynajmniej trzy razy w tygodniu w formie gier,
zabaw ruchowych, różnych dyscyplin sportowych,
np. jazdy na rowerze, gry w koszykówkę.

W dalszej części rozdziału, przedstawiono scenariusze lekcji dla poszczególnych grup wiekowych,
które można wykorzystać do przeprowadzenia zajęć
tematycznych.

Możemy śmiało stwierdzić, że aktywne podróżowanie
dobroczynnie wpływa zarówno na nasze zdrowie,
jak i na nasze otoczenie. Zmniejszenie liczby pojazdów na drodze dzięki wykorzystaniu innych środków
transportu, redukuje emisję spalin i innych zanieczyszczeń powietrza oraz ogranicza hałas.
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SCENARIUSZ 1. Zdrowe podróżowanie

Adresaci zajęć
Cel ogólny

Zachęcanie dzieci do różnych form ruchu na świeżym powietrzu - aktywne
podróżowanie. Przybliżenie tematu zanieczyszczeń środowiska poprzez
różne środki transportu.

Cele szczegółowe

Dziecko wie, czym jest aktywność, wie, jak aktywność wpływa na organizm, rozumie znaczenie aktywności dla zdrowia, zna zagrożenia płynące
z użytkowania środków transportu takich jak samochód.

Metody
Formy pracy
Środki dydaktyczne
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dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat

słowna, problemowa, czynna
zespołowa, grupowa, indywidualna
» piłka dmuchana/piłka gąbkowa;
» karteczki samoprzylepne, pisaki, tablica

SCENARIUSZ 1. Zdrowe podróżowanie
Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel zapowiada poznanie zdrowych sposobów podróżowania, które pomagają w byciu wysportowanym oraz nie zanieczyszczają powietrza.

2. Nauczyciel zadaje dzieciom zagadki.
Do wycieczek za miasto pojazd doskonały,
co ma łańcuch, siodełko oraz dwa pedały.
Na jakim małym pojeździe, pojedziesz równą drogą,
jeśli odpychać się będziesz w podróży jedną nogą?
Aż do zmierzchu, już od brzasku,
po chodniku, parku, lasku,
po alejce i po skwerze
lubię jeździć na … .

3. Nauczyciel pyta dzieci, jak jeszcze podróżować w sposób zdrowy dla nas i dla środowiska, jednocześnie
pokazując nogi/stopy.

4. Dzieci kładą się, podnosząc nogi/stopy do góry.
5. Nauczyciel pyta dzieci, czy lubią chodzić na spacery, jeździć na rowerze, hulajnodze, rolkach.
6. Dzieci słuchają piosenki „Wakacje z rowerem”.
7. Dzieci bawią się w kolorowe rowery. Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy, z których każda to inny kolor

roweru. Kiedy nauczyciel określa kolor, dzieci z odpowiedniej grupy udają, że jeżdżą po sali na rowerze.
Przy zmianie koloru kolejna grupa jeździ, a grupa poprzednia parkuje w wyznaczony miejscu.

8. Nauczyciel cytuje powiedzenie „Ruch to zdrowie” i rozmawia z dziećmi, czy jazda na rowerze, hulajnodze, wrotkach, rolkach, piesze wędrówki to ruch i czy jest to zdrowe.

9. Dzieci dostają do pokolorowania obrazek auta. Po pokolorowaniu nauczyciel rozmawia z dziećmi

o spalinach, które emitują samochody i tłumaczy, że zanieczyszczają one powietrze, którym oddychamy.

10. Dzieci dorysowują z tyłu samochodu czarną chmurę.
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SCENARIUSZ 2. Chwytamy zdrowie w drodze do szkoły

Adresaci zajęć
Cel ogólny

Zachęcenie do aktywnego podróżowania poprzez wskazanie korzyści zdrowotnych oraz klimatycznych wynikających z takiej formy przemieszczania się.

Cele szczegółowe

Dziecko wymienia jazdę na rowerze, hulajnodze i podróże piesze jako zdrowe
sposoby przemieszczania się, wie, że ruch wpływa na nasze zdrowie, potrafi
wytłumaczyć, w jaki sposób pojazdy zanieczyszczają środowisko.

Metody

słowna, wzrokowa, czynna

Formy pracy

zespołowa, indywidualna

Środki dydaktyczne
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uczniowie klas 1-3

» zagadki, rymowanki;
» piosenka „Wakacje z rowerem”;
» kolorowanki, kredki.

SCENARIUSZ 2. Chwytamy zdrowie w drodze do szkoły
Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel dzieli klasę na 4 drużyny, z których każda reprezentuje inny klub.
» Klub 1 – Pieszo i zdrowo;
» Klub 2 – Rowerem/ hulajnogą po zdrowie;
» Klub 3 – Aktywność fizyczna – nie dla nas;
» Klub 4 – Samochody kontra środowisko.

2. Każda grupa wybiera kapitana, zapisując kandydaturę na karteczkach. Osoba z największą liczbą gło-

sów zostaje wybrana. W razie potrzeby odbywa się dogrywka. Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy,
nauczyciel mianuje kapitana.

3. Nauczyciel rzuca piłkę do jednego z kapitanów. Drużyna kapitana, który złapał piłkę, musi podać jeden
argument dla danej tezy:

» Klub 1 – piesze podróżowanie jest dla nas zdrowe;
» Klub 2 – przejażdżki rowerowe/ na hulajnodze są dla nas zdrowe;
» Klub 3 – ludzie, którzy nie są aktywni fizycznie mają problemy zdrowotne;
» Klub 4 – samochody nie sprzyjają czystemu środowisku.

4. Każdy klub po zatwierdzeniu przez sędziego (nauczyciela) argumentu zapisuje go na karteczce samoprzylepnej i przykleja ją do tablicy.

5. Po zakończeniu osoba wyznaczona przez kapitana odczytuje informacje z kartki.
6. Nauczyciel pyta się dzieci, czy każde z nich chciałoby oddychać świeżym powietrzem, czy każde z nich
chciałoby być zdrowe oraz podsumowuje W TYCH ZAWODACH GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE.

7. Na koniec następuje podsumowanie poprzez odpowiedź na pytanie: jak mogę zadbać o zdrowie
w drodze do szkoły?
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SCENARIUSZ 3. Czuję się świetnie

Adresaci zajęć
Cel ogólny

Zachęcenie do aktywnego podróżowania poprzez wskazanie korzyści zdrowotnych oraz klimatycznych.

Cele szczegółowe

Uczeń zna pojęcia zdrowie oraz zdrowy styl życia;
» podaje przykłady czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu;
» potrafi ocenić swój styl życia i jego wpływ na stan zdrowia obecnie
i w przyszłości;
» potrafi zaplanować zmiany w swoi stylu życia wpływające korzystnie na
stan jego zdrowia;
» jest świadomy wpływu stylu życia na zdrowie.

Metody
Formy pracy
Środki dydaktyczne
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uczniowie klas 4-8

słowna, problemowa, czynna
zespołowa, grupowa, indywidualna
» karteczki, pisaki;
» rzutnik multimedialny;
» Piramida Aktywności Fizycznej.

SCENARIUSZ 3. Czuję się świetnie
Przebieg zajęć:
1. Omówienie Piramidy Aktywności Fizycznej. Uczniowie rozpoznają formy aktywności fizycznej oraz ich
częstotliwość. Piramida jest dostępna na stronie www.zachwowajrownowage.pl

2. Nauczyciel przygotowuje karteczki do losowania z hasłami takimi jak: spaliny, otyłość, samochód, rower,
hulajnoga, powietrze, ruch, spacer, szkoła, sport, hałas. Liczba haseł uzależniona od liczby uczniów
w klasie (po jednym haśle na ucznia).

3. Każdy uczeń ma minutę na przedstawienie swojego hasła, reszta klasy zgaduje. Po zgadnięciu przez
klasę hasła uczeń pokazujący zapisuje hasło na tablicy. Jeżeli klasa nie zgadła, karteczka trafia do
nauczyciela.

4. Po zakończeniu kalamburów nauczyciel dopisuje nieodgadnięte hasła na tablicy.
5. Nauczyciel rysuje tabelę na tablicy i dzieli ją na 2 kolumny. Pierwsza kolumna „pomoże mi czuć się
świetnie/ zdrowo”, druga kolumna „zmniejsza szanse na dobre samopoczucie/na zdrowie”

6. Uczniowie przypisują hasła do odpowiednich kolumn.
7. Podsumowanie zajęć poprzez odpowiedzi na pytania:
» Co mogę robić codziennie, aby czuć się świetnie?
» Co zatruwa moje otoczenie?

OGRANICZ

2-3 RAZY
W TYGODNIU

3-5 RAZY
W TYGODNIU

CODZIENNIE
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Rozdział 4
Mechanizmy zmian behawioralnych
Wdrożenie zrównoważonych form poruszania się wpływa na poprawę kondycji dzieci, umiejętności poruszania się w ruchu drogowym oraz wzrost poczucia niezależności. Ważnym aspektem przekonywania
dzieci do aktywnych podróży jest zaangażowanie rodziców. Dobre nawyki w ruchu drogowym można
wypracować, kiedy dzieci są małe. Zwiększa to szanse na podtrzymanie ich w późniejszym okresie.
Dzieci odwożone do szkoły samochodem, nie wypracowują umiejętności bezpiecznego poruszania się
w ruchu drogowym.

Wiek przedszkolny to początek kształtowania
postaw wobec aktywności fizycznej. Rodzice w tym
okresie stanowią wzór do naśladowania. Są też źródłem wiedzy, motywacji do aktywności fizycznej
i zasad zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania
czasu. To najwłaściwszy okres dla nabywania umiejętności, tworzenia nawyków i postaw, stanowiących podstawę zachowań w przyszłości. Zwłaszcza
w początkowej fazie życia proces ten warto połączyć
z przyjemnością, humorem i zabawą.
Powinniśmy stopniowo wprowadzać nawyki
aktywnej mobilności i sukcesywnie je rozszerzać.
Pierwszym etapem jest określenie konkretnego
nawyku np. w poniedziałki i czwartki do przedszkola/szkoły jeździmy na rowerze. Pamiętajmy,
żeby nawyk szybko się przyjął, musi być konkretny.
Ważne jest, aby dziecko wiedziało, po co to robi. Ta
wiedza zwiększa motywację. Dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych powód będzie inny niż dla
uczniów starszych klas.
Cel, który ma być osiągnięty, musi sprawiać dziecku
przyjemność, więc być równocześnie nagrodą. Najskuteczniejszym sposobem jest wspólne ustalenie
powodu, dla którego warto wprowadzić nawyk np.
żeby ścigać się z tatą w drodze do przedszkola albo,
aby porozmawiać z koleżankami podczas pieszej
podróży do szkoły. Pomimo dobrych chęci i motywacji, często zapomina się o nawyku. Dlatego
właśnie w pierwszych dniach i tygodniach wprowadzania należy otoczyć się sygnałami przypominającymi o nim np. narysować rower/hulajnogę
w kalendarzu przy każdym poniedziałku i czwartku
w miesiącu, ustawić przypomnienia w telefonie itp.
Niestety przypomnienia szybko się „zużywają” i po
paru dniach lub tygodniach przestają być zauwa-
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żalne. Wtedy trzeba zamienić je na inne. Po jakimś
czasie przestaną one być potrzebne.
Ważne jest, aby podczas wprowadzania nawyków
mieć wspierające otoczenie i towarzystwo w drodze.
W myśl zasady „w grupie raźniej”, czy też „w grupie siła” wspólną jazdę, czy piesze podróże cechuje
najlepsza skuteczność. Aby skutecznie wprowadzić
nawyk do życia dziecka, należy pamiętać, że rozpoczęcie wdrażania musi mieć konkretną datę np. od
przyszłego tygodnia. Istotna jest regularność i systematyczność. Po pewnym czasie czynność staje
się przyzwyczajeniem, czyli skłonnością do określonego zachowania opartą na nawyku i wytworzonej potrzebie jego powtarzania. Znaczenie pojęć
– „nawyk” i „przyzwyczajenie” w potocznym języku
przenika się np. nawyk dokładnego mycia się z przyzwyczajeniem do czystości. Różnica między nawykiem a przyzwyczajeniem polega więc na tym, że
nawyk przeradza się stopniowo w przyzwyczajenie,
które sprawia, że traktujemy daną czynność jako coś
normalnego, naturalnego.
Należy pamiętać, że zmiany w życiu/ zachowaniu
zazwyczaj budzą niechęć i opór. Rolą rodzica oraz
nauczyciela jest motywowanie.
Czynnikami motywującymi do działania są:
» świadomość celu,
» poczucie sensu i przydatności,
» możliwość osiągnięcia satysfakcji,
» sukces, nagroda, korzyść, uznanie,
» ciekawość, odkrywanie (coś nowego, coś innego),
atrakcyjność zadania,
» dynamika pracy,
» możliwość samorealizacji.

Jesteśmy tym,
co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość
nie jest jednorazowym aktem,
lecz nawykiem.
– Arystoteles

W zależności od wieku, intensywność wzmacniania
poszczególnych czynników różni się. Dla dzieci przedszkolnych świadomość, że poprzez aktywne podróżowanie dbają o zdrowie i czystość środowiska nie ma
wielkiego znaczenia. Ważniejsza w tym przypadku
jest atrakcyjność zadania i dynamika. Spacer czy przejażdżka na rowerze są dla nich zarówno zadaniem
jak i nagrodą. Dla uczniów klas starszych cel i sens
zadania mają większe znaczenie. Aktywnie podróżuję, dzięki temu wpływam na czystość otoczenia.
Dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną przekłada się
na mój wygląd, a to zwiększa akceptację innych. W
przypadku dzieci starszych uznanie kolegów i koleżanek jest bardzo ważne, dlatego wprowadzanie zmian
w grupie daje większe efekty.

Należy dostosowywać czynniki motywujące do
wieku dziecka, aby dały pożądany efekt.
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Rozdział 5
Współpraca z interesariuszami
oraz narzędzia zarządzania mobilnością
w szkole i przedszkolu
W popularyzację aktywnych podróży wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych powinni angażować się
wszyscy zainteresowani, tzn. dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, lokalne władze, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności.
Głównymi beneficjentami zmiany na rzecz zrównoważonego transportu są dzieci w wieku 3-15
lat, które podczas tego procesu zdobywają wiedzę
i umiejętności, zwiększają świadomość nt. bezpieczeństwa i zrównoważonej mobilności, zwiększają
aktywność fizyczną, poprawiają kondycję i zdrowie.
Kształtuje się w nich poczucie odpowiedzialności.
Szkolny/przedszkolny manager mobilności najsilniej współpracuje z nauczycielami i pracownikami
szkoły, dla których przygotowuje wytyczne, inicjuje
rozwiązania wcielane w życie przez grono pedagogiczne oraz pozostałych pracowników. Oni także
wspierają go merytorycznie w procesie opracowywania planu, pomagają w wyborze działań, metod
nauczania i materiałów edukacyjnych, stymulują
i utrwalają nowe zachowania transportowe wśród
uczniów, są ogniwem pomiędzy managerem a rodzicami dzieci.
Także od rodziców zależy powodzenie projektu
zarządzania mobilnością w szkole. Ich zaangażowanie i postawa wpływa na nastawienie dzieci. Muszą
oni być świadomi potrzeby zmian, ich pozytywnego
wpływu na środowisko, zdrowie, jakość życia, na
osiąganie samodzielności przez ich pociechy oraz
kształtowanie odpowiedzialności za siebie i swoje
czyny.
Zmiany, które muszą nastąpić w otoczeniu szkół
i przedszkoli, aby umożliwić wdrożenie aktywnego
podróżowania, niewątpliwie wpływają na okolicznych mieszkańców. Dlatego współpraca z nimi jest
bardzo ważna. Pomimo czasowych niedogodności
mogą oni jedynie zyskać. Ograniczenie ruchu samochodowego w okolicy placówki, zmniejszenia hałasu,
emisji spalin pozytywnie wpłynie na jakość życia.

32

Niezwykle ważnymi interesariuszami są władze miasta oraz pracownicy urzędu. Od nich zależy, czy
szkolny program mobilności znajdzie odzwierciedlenie w polityce miejskiej, czy zostaną przeznaczone/pozyskane środki finansowe na realizację
zadań związanych z projektem. W ich gestii jest
uwzględnienie w planach inwestycyjnych rozwiązań na rzecz aktywnego podróżowania wśród dzieci
przedszkolnych oraz szkolnych.
Organizacje pozarządowe ściśle współpracują na
rzecz otoczenia i społeczności z władzami miasta.
Konsultują projekty samorządowe, realizują zadania
publiczne, występują jako partnerzy w definiowaniu
problemów społecznych i rekomendowaniu rozwiązań. Mogą pozyskiwać dotacje na realizację celów
chociażby ze środków Unii Europejskiej. Przychylne
nastawienie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych do wdrażania zrównoważonego transportu
w szkołach i przedszkolach zwiększa szanse i możliwościowi powodzenia.
Współdziałanie wymienionych interesariuszy zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu projektu i korzyści z nim związanych.
Manager mobilności może korzystać z wachlarza
narzędzi pomocnych w zarządzaniu mobilnością
w szkole i przedszkolu. Na początku powinien
określić potrzeby dzieci oraz rodziców, co ułatwi
mu dopasowanie środków dotarcia do grupy docelowej. Skutecznymi instrumentami w uzyskaniu
takich informacji są ankiety oraz rozmowy np. podczas zebrań z rodzicami i godzin wychowawczych
z dziećmi. Dysponując danymi można opracowywać
plany działania i przekazywać wytyczne pozostałym
interesariuszom.

Osiągnięcie celu ułatwią:
» lekcje tematyczne, manifesty,
» warsztaty,
» konsultacje społeczne,
» konsultacje ze specjalistami,
» pogadanki,
» konkursy,
» zajęcia praktyczne,
» wycieczki, pikniki tematyczne,
» współudział w eventach organizowanych przez gminę np. poprzez planowanie
stoiska promującego aktywne podróżowanie,
» wykłady prowadzone przez specjalistów np. policjantów,
» Pieszy Autobus*,
» Rowerowy Pociąg**,
» aktualne informacje w mediach (strony internetowe, Facebook, gazety lokalne),
» kampanie, spotkania z ludźmi związanymi np. ze sportem rowerowym, ze
zdrowym stylem życia,
» współpraca z klubami, stowarzyszeniami, fundacjami mającymi w statucie np.
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
związanych z bezpieczną i aktywną turystyką.
*Jest to zorganizowana grupa dzieci poruszająca się pieszo do i ze szkoły, której
przewodzi minimum jeden dorosły opiekun („kierowca autobusu”).
** Grupa uczniów jadących do i ze szkoły na rowerach pod opieką dorosłych.
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Rozdział 6
Dobre praktyki partnerów projektu
cities.multimodal
W toku realizacji projektu cities.multimodal, partnerzy we współpracy ze szkołami i przedszkolami
przeprowadzili zróżnicowane pod względem metod zaangażowania uczestników działania promujące
zrównoważoną mobilność

1. Podejście partycypacyjne

2. Podejście konkurencyjne

Partnerzy dążyli do zaangażowania w działania
różnych grup w tym rodziców, nauczycieli i innych
podmiotów np. policji. Zarządzanie mobilnością
obejmowało bezpieczeństwo dzieci w drodze do
i ze szkoły, zmianę zachowań transportowych najmłodszych uczestników lub naukę postrzegania
mobilności przez dzieci. Podejście to uwzględniało
nie tylko kampanie promujące aktywne dojazdy do
szkoły czyli "miękkie" formy zachęcania do zmian,
ale także zrównoważone rozwiązania, takie jak
budowanie "przystanków dla rodziców" zlokalizowanych w pobliżu szkoły/przedszkola, z których dzieci
mogły samodzielnie dotrzeć do placówki.

Planowanie i wdrażanie konkursów pomiędzy
dziećmi, klasami, grupami, a nawet instytucjami
było kolejnym sposobem podjęcia tematu zrównoważonej mobilności z grupą docelową. Połączenie zabawy i zdrowej konkurencji motywuje dzieci
do zmiany zachowań, a ich entuzjazm podzielają
nie tylko rówieśnicy, ale także dorośli. Promocja
aktywnych podróży i zmiana myślenia o codziennych podróżach zaczyna się na wczesnym etapie,
kiedy dziecko chce wziąć udział w konkursie, wygrać
nagrody i pobawić się razem z kolegami z grupy.
Aby to osiągnąć, dzieci często przejmują inicjatywę
i mają największy wpływ na dorosłych.

3. Dni projektowe

4. Działania podnoszące świadomość

W wybranych instytucjach zorganizowano dni projektowe z działaniami promującymi zrównoważoną
mobilność. Mogły to być m.in. zajęcia z naprawy
rowerów, kilka dni serwisowych, podczas których dzieci mogą oddać swoje rowery, hulajnogi
lub wrotki w ręce serwisantów, bezpieczne lekcje
jazdy na rowerze w ruchu drogowym lub zajęcia
plastyczne "moja droga do szkoły".

Działania te kierowano do rodziców i nauczycieli
w ramach kampanii edukacyjnych. Bez zbudowania odpowiedniego poziomu świadomości wśród
dorosłych, prowadzenie działań skierowanych do
najmłodszych nie przyniesie oczekiwanych korzyści
i efektów.

Przedstawione dalej przykłady dobrych praktyk
partnerów projektu cities.multimodal mogą być
źródłem inspiracji.
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PP01 - Rostock
DZIAŁANIE
FORMA
GRUPA
DOCELOWA
CEL

Zarządzanie mobilnością w szkole podstawowej Werner-Lindemann
» Kampania ZOOM - podejście konkurencyjne;
» Kampania plakatowa/pocztówkowa - działanie uświadamiające dla nauczycieli i rodziców;
» Mapa bezpiecznej drogi do szkoły - podejście partycypacyjne.
280 uczniów, w wieku 6-11 lat oraz rodzice i nauczyciele
»
»
»
»

Zmniejszenie liczby dzieci podwożonych do szkoły samochodem o 5%;
Zwiększenie liczby dzieci wykorzystujących zrównoważone środki transportu o 5%;
Zmiana zachowania uczniów, dzieci i rodziców w zakresie korzystania z transportu;
Zmiana świadomości i sposobów mobilności użytkowników transportu poprzez promowanie zachowań
sprzyjających zrównoważonej mobilności.

CZAS TRWANIA Sierpień 2018 – 2020

1. Kampania ZOOM - Dzieci w ruchu

» Zaplanowano udział szkoły podstawowej w europejskiej kampanii "ZOOM – dzieci w ruchu" organizowanej przez Climate Alliance. W ciągu tygodnia wszyscy uczniowie będą zbierać tzw. "zielone
ślady" podczas wszystkich aktywnych podróży do i ze szkoły, np. pieszo, rowerem, środkami transportu
publicznego lub hulajnogami. Podczas tygodnia zajęć, nauczyciele zajmą się tematyką zrównoważonej
mobilności, ochrony klimatu oraz lokalnego żywienia. Następnie szkoła przekaże zebrane "zielone
ślady" burmistrzowi i senatorowi ds. środowiska i budownictwa w Rostoku, którzy doręczą je Climate
Alliance. Ślady zebrane w Niemczech i Europie zostaną zaprezentowane na szczycie klimatycznym
ONZ w Glasgow w 2020r., jako wkład dzieci w ochronę klimatu. Celem kampanii jest aktywizacja
uczniów do chodzenia, jazdy na rowerze, autobusem, tramwajem lub hulajnogą do szkoły poprzez
wprowadzenie elementu współzawodnictwa pomiędzy kolegami i klasami. Chodzi również o podniesienie świadomości rodziców na temat tego, jak dowożą dzieci do szkoły.

2. Akcja plakatowa/ pocztówkowa na ”taksówkach rodzinnych"

OPIS

» Jeden tydzień w maju zaplanowano na narysowanie i opisanie codziennych podróży do szkoły. Grupa
robocza złożona z nauczycieli, rodziców i szkolnego pracownika socjalnego, wybierze najlepsze prace
dzieci. Będą one inspiracją dla projektu pocztówki podnoszącej świadomość rodziców, którzy wożą
dzieci do szkoły samochodami. Uczniowie i lokalna policja będą rano rozdawali te pocztówki rodzicom
i kierowcom samochodów w okolicy szkoły. Ponadto na terenie szkoły zostanie wyeksponowany plakat
na ten temat. Celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości rodziców na temat złych warunków
infrastrukturalnych i niebezpieczeństw związanych z podwożeniem dzieci do szkoły samochodem.

3. Mapa bezpiecznej drogi do szkoły

» Grupa robocza składająca się z rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły, policjantów, planistów i urzędników odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem opracuje mapę oznakowania, przejść, bezpiecznych
i niebezpiecznych miejsc oraz wskazówki, jak należy się zachowywać. Mapa ta zostanie opublikowana
na stronie internetowej szkoły, przekazana uczniom na początku roku szkolnego (08/20) i wywieszona w szkole. Celem jest zasugerowanie rodzicom najbezpieczniejszej drogi pieszej lub rowerowej
do szkoły. Jest ona przeznaczona w szczególności dla uczniów pierwszej klasy i ich rodziców, którzy
dopiero zaczynają uczyć się samodzielnie chodzić lub jeździć na rowerze do i ze szkoły.

1. Kampania ZOOM

» Materiały kampanii można zamówić w Climate Alliance, zestaw kampanii za jedną klasę <10€, za
całą szkołę < 150€.
» Zasoby ludzkie: niewielkie, nauczyciele (<0,5 dnia), burmistrz i senator ds. środowiska i budownictwa
(1- 2h).

NIEZBEDNE
ŚRODKI

2. Kampania plakatowa/pocztówkowa

» Materiały: druk ulotek i pocztówek <200 €.
» Zasoby ludzkie: grafik (4 dni), rodzice wolontariusze (1 dzień), pracownik socjalny (3 dni), policja
(0,5 dnia), nauczyciel (0,5 dnia).

3. Mapa bezpiecznej drogi do szkoły

» Materiały: druk ulotek i plakatów <200 €.
» Zasoby ludzkie: opracowanie mapy (4 dni), 2 spotkania grupy roboczej (2x2h).

REKOMENDACJE

» Utworzenie grupy roboczej (koordynator projektu, nauczyciele, rodzice, dyrektor szkoły, szkolny pracownik socjalny);
» Wczesne nawiązanie kontaktu z dyrekcją szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego;
» Zlecanie jak największej liczby zadań/prac firmom zewnętrznym.
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PP04 - Karlskrona
DZIAŁANIE
FORMA
GRUPA
DOCELOWA
CEL

Zarządzanie mobilnością: Kampania jesienna
» "Bäst på väst"- podejście konkurencyjne;
» Badanie nawyków uczniów w zakresie mobilności - podejście partycypacyjne.
240 uczniów w wieku od 6 do 12 lat (12 klas po 20 uczniów), rodzice i nauczyciele.
» Promocja aktywnej mobilności wśród dzieci poprzez edukację oraz zwiększenie postrzeganego
bezpieczeństwa w szkole;
» Zwiększenie liczby dzieci docierających do szkoły pieszo i na rowerach;
» Zachęcenie rodziców, by zrezygnowali z wożenia dzieci do szkoły samochodem;
» Zwiększenie komfortu psychicznego rodziców, gdy ich dzieci poruszają się w ruchu drogowym.

CZAS TRWANIA Październik 2019 r. – Grudzień 2019 r.

1. "Bäst på väst"

OPIS

» Pierwszy etap kampanii obejmował odwiedzenie klas w wybranej szkole pilotażowej. Dwóch projektantów i dwóch inżynierów ruchu drogowego rozmawiało z uczniami o zrównoważonej mobilności,
zasadach ruchu drogowego i konieczności dbania o widoczności na drodze podczas aktywnych
podróży w zimowych ciemnościach.
» Następnie klasy rywalizowały o tytuł najaktywniejszej klasy w podróżach pieszych i rowerowych,
z wykorzystaniem nowych kamizelek odblaskowych. Każdego dnia dziecko, któremu udało się zrealizować wyzwanie, zamieszczało naklejkę na plakacie. Po dwóch tygodniach wygrała klasa z największą
liczbą naklejek. Konkurs został objęty inicjatywą krajową, a jedną z lokalnych klas uznano za najlepszą
szóstą klasę w kraju pod względem podróży pieszych i rowerowych.

2. Badanie nawyków uczniów w zakresie mobilności

» Jednocześnie przeprowadzono ankiety i obserwacje zachowań transportowych dzieci i ich rodziców.
Ankietę wypełnili wszyscy uczniowie, a obserwację w sąsiedztwie szkoły prowadzili pracownicy,
którzy liczyli dzieci docierające poszczególnymi środkami transportu (samochodem, transportem
publicznym, pieszo lub rowerem). Badania te miały na celu sprawdzenie, jak duży ruch wokół szkoły
generują rodzice. Raport końcowy przedstawiono nauczycielom i rodzicom, aby zwiększyć ich świadomość. Władze miasta wykorzystają uzyskane informacje w działaniach adresowanych do szkół, przede
wszystkim w celu zmniejszenia liczby dzieci podwożonych samochodem do szkoły przez rodziców
i zwiększenia bezpieczeństwa wokół szkół.
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NIEZBEDNE
ŚRODKI

» Zasoby materialne: 240 kamizelek odblaskowych i naklejek, 12 plakatów.
» Zasoby ludzkie: projektowanie i drukowanie plakatów (2 dni), dwóch projektantów (3 dni), dwóch
inżynierów ruchu (0,5 dnia), dział ds. komunikacji (2h), nauczyciel (główny kontakt w szkole) (1 dzień),
dwóch obserwatorów (1 dzień).

REKOMENDACJE

» Dbanie o radosną atmosferę oraz o element rywalizacji;
» Dotarcie do rodziców – trudne ale niezbędne;
» Osoba kontaktowa w szkole potrafi zmotywować i skoordynować działania pozostałych pracowników
i rodziców;
» Słuchanie nauczycieli i pracowników szkoły, ponieważ znają dzieci z sąsiedztwa;
» Skupienie się na treściach merytorycznych, aby uniknąć rozbieżności;
» Skupienie się na dzieciach;
» Dane statystyczne często motywują do rzeczywistych zmian;
» Priorytetowe traktowanie szkół i rodziców przez gminę. Jeśli czują się zaangażowani, mają większe
szanse na zaangażować się w projekt i w zrównoważoną mobilność.

PP08 - Gdańsk
DZIAŁANIE

Nauka jazdy rowerem w ruchu ulicznym

FORMA
GRUPA
DOCELOWA

» Szkolenie – dzień projektowy.

CEL

Uczniowie w wieku 10-15 lat
» Zaangażowanie i przeszkolenie co najmniej 500 dzieci rocznie;
» Podniesienie świadomości kierowców w zakresie rosnącej liczby dzieci dojeżdżających do szkoły na
rowerach.
Kwiecień 2018 r. – Październik 2018 r.

CZAS TRWANIA Kwiecień 2019 r. – Październik 2019 r.

Kwiecień 2020 r. – Październik 2020 r.

OPIS

NIEZBEDNE
ŚRODKI

REKOMENDACJE

» Kampania w formie cykli szkoleniowych stanowi część większej kampanii "Rowerowy Maj" i jest
adresowana przede wszystkim do dzieci powyżej 10 roku życia.
» Cykl składa się z 6 lekcji jazdy w ruchu ulicznym, obejmujących teorię, informacje o budowie i serwisowaniu roweru, zajęcia na placu manewrowym oraz jazdę w podgrupach w ruchu ulicznym.
» Uczniowie zapoznają się z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi rowerzystów. Prowadzący
omawiają techniki wykonywania podstawowych manewrów drogowych. Zanim uczniowie wyjadą
na drogi, serwisant sprawdza stan techniczny rowerów, na których przyjechali, ze szczególnym
uwzględnieniem hamulców i układu napędowego. Prowadzący sprawdza, czy prawidłowo dobrano
wysokość siodełka i kierownicy do wzrostu. Ewentualne korekty ustawień są wykonywane w obecności
uczestników z odpowiednim instruktażem. Na placu szkolnym sprawdzane są umiejętności sygnalizowania skrętów z upewnianiem się co do reakcji pozostałych uczestników ruchu oraz sprawność
hamowania i używania dzwonka rowerowego w sytuacjach awaryjnych. Uczestnicy poznają dobre
praktyki parkingowe, w tym różnice w jakości zabezpieczeń. Przejazdy w ruchu ulicznym odbywają
się w obszarach uspokojonego ruchu w pobliżu szkoły. Prowadzący wyjaśniają przepisy regulujące
zachowanie w strefach Tempo 30, na kontra-pasach, w strefach z kontra-ruchem, w śluzach rowerowych, pasach rowerowych w jezdni itp.
» Celem jest utrwalenie wiedzy zdobywanej w trakcie przygotowań do egzaminu na kartę rowerową,
ale przede wszystkim, dąży się do tego, aby dzieci nabyły praktyczne umiejętności pozwalające na
pewne i bezpiecznie poruszanie się w ruchu drogowym.
» Koszt materiałów i usług: 46 500 zł/ rok.
» Zasoby ludzkie: 2 kompetentni instruktorzy (311 h przy 46 cyklach szkoleniowych na rok).

»
»
»
»

Wybranie kompetentnych instruktorów za pośrednictwem dyrektorów szkół;
Dotarcie do rodziców za pośrednictwem dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy;
Uzyskanie zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w warsztatach, tj. jazdę rowerem w ruchu ulicznym;
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w trakcie instruktażu ulicznego poprzez zaangażowanie
2 instruktorów i przeprowadzenie treningu na ulicach o niskim natężeniu ruchu.
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PP08 - Gdańsk
DZIAŁANIE
FORMA
GRUPA
DOCELOWA
CEL

”Podczep się” – kampania wypożyczania przyczepek rowerowych
» Kampania promująca zrównoważone środki transportu - podejście partycypacyjne.
Rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków

» Zwiększenie akceptacji dla transportu multimodalnego poprzez rozwiązania pilotażowe. Zachęcanie
rodziców oraz przedszkolaków do mobilności aktywnej.

CZAS TRWANIA Kwiecień 2019 r. – Październik 2019 r.
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OPIS

» Gdańskie publiczne przedszkola samorządowe otrzymały trzy zakupione w ramach projektu przyczepki,
rowerowe do bezpłatnego udostępniania ich rodzicom i opiekunom prawnym przedszkolaków. Do
każdego przedszkola przyczepka trafiała na miesiąc. Rodzic/opiekun, po podpisaniu umowy bezpłatnego użyczenia przyczepki, przechodził szkolenie z jej użytkowania i bezpiecznej jazdy z przyczepką.
Tym samym zyskiwał możliwość jazdy nie tylko po mieście, ale i w terenie.
» Nad przebiegiem procesu czuwał pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Natomiast harmonogramem wypożyczeń przyczepek w przedszkolu zajmowała się dyrekcja lub osoba upoważniona w danej
placówce. To oni mieli kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi przedszkolaków. Na nich spoczywał
obowiązek podpisania umowy z rodzicem. Pracownik Urzędu Miejskiego przekazywał materiały promocyjno-informacyjne tj. plakaty i ulotki do zainteresowanych przedszkoli. W 2019 roku przyczepki
rowerowe pilotażowo trafiły do 18 przedszkoli. 11 z nich to przedszkola położone w obrębie tzw.
Centralnego Pasma Usługowego, tj. wzdłuż głównej osi komunikacyjnej miasta, gdzie znajduje się
większość powierzchni biurowej Gdańska, trzy największe uczelnie oraz wiele centrów edukacyjnych,
kulturalnych, sportowych i biznesowych.
» W ramach projektu przygotowano również ankiety badające sposoby i warunki podróżowania z dzieckiem do i z przedszkola.

NIEZBEDNE
ŚRODKI

» Materiały: 3 przyczepki rowerowe o wartości ok. 13000 zł, 500 szt. ulotek, 50 szt. plakatów, 3 szt.
zabezpieczeń rowerowych typu U-lock (niezbędne).
» Zasoby ludzkie: instruktor i serwisant (1 h szkolenia teoretyczno-praktycznego dla 1 rodziny ), osoba
z samochodem do przewozu przyczepek do przedszkoli.

REKOMENDACJE

» Zachęcanie rodziców do przesiadania się na rowery w codziennych dojazdach do pracy, przedszkola,
szkoły czy sklepu;
» Szkolenie z prawidłowej i bezpiecznej jazdy z przyczepką rowerową prowadzone przez instruktorów;
» Publikacja artykułów i informacji dot. kampanii na stronie internetowej i FB miasta/organizatora
kampanii;
» Rozesłanie komunikatu prasowego do lokalnych mediów;
» Bezpośrednie dotarcie organizatora kampanii do dyrekcji przedszkoli (kluczowe dla zaangażowania
w kampanię rodziców);
» Przygotowanie ulotek i plakatów stanowiących rzetelne źródło informacji dla rodziców. Przekazanie
ich w formie papierowej i elektronicznej do przedszkoli;
» Ustalenie prostych zasad wypożyczania przyczepek rowerowych;
» Informowanie rodziców, że sprzęt udostępniany jest bezpłatnie oraz że przyczepki są ubezpieczone
od zniszczenia i kradzieży;
» Informacje dot. kampanii i możliwości bezpłatnego testowania przyczepki na stronie internetowej
i FB przedszkola (zamieszczane przez dyrekcję przedszkola).

PP09 - Polska Unia Mobilności Aktywnej
DZIAŁANIE
FORMA
GRUPA
DOCELOWA
CEL

Mobilne Przedszkole – Aktywny Maluch
» Kampania związana z przedszkolnymi punktami mobilności - podejście partycypacyjne.
Przedszkolaki w wieku 3-7 lat oraz dyrektorzy przedszkoli
» Kreowanie pozytywnego obrazu aktywnej mobilności w lokalnych społecznościach i wpływanie na
postawy przyszłych pokoleń;
» Promowanie aktywnej mobilności i aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, a co
za tym idzie - ich rodzin i przyjaciół;
» Edukowanie społeczności lokalnych na temat punktów mobilności i korzyści z ich wykorzystania.

CZAS TRWANIA Sierpień 2018 r. – Wrzesień 2020 r.

OPIS

» Kampania skierowana do najmłodszych uczestników ruchu drogowego obejmuje zakup 12 hulajnóg
dziecięcych dla danego przedszkola i udostępnienie ich do nieodpłatnego wypożyczania dzieciom.
Od sierpnia 2018 roku w akcję włączyło się 13 przedszkoli. Otrzymały one sprzęt na czas trwania
kampanii i udostępniają go rodzicom w celu promowania aktywnych podróży dzieci do przedszkola
i z powrotem, tworząc w ten sposób lokalne punkty mobilności.
» Hulajnogi są dostępne do wypożyczenia przez rodziców bezpłatnie na jeden lub kilka dni, z koniecznością rejestracji w Księdze Wypożyczeń w przedszkolu. Wypożyczanie sprzętu odbywa się pod
nadzorem nauczyciela.
» Dodatkowo, rodzice poznają kampanię poprzez ulotki informacyjne z naklejkami, opisujące korzyści
związane z używaniem hulajnóg oraz przedszkolne punkty mobilności.
» Na zakończenie kampanii, przedszkole podczas specjalnej gali, której towarzyszy obsługa fotograficzna otrzymuje zaświadczenie dla przedszkolnego punktu mobilności, zwane również certyfikatem.

NIEZBEDNE
ŚRODKI

» Materiały: 2500 - 3000 zł na przedszkole, w tym: zakup 12 hulajnóg, organizacja imprezy w przedszkolu
wraz z obsługą fotograficzną, certyfikat, kolorowe materiały informacyjne w formie ulotek z naklejkami,
Księga Wypożyczeń z regulaminem, kreda, kredki, kolorowe kartki w różne wzory.
» Zasoby ludzkie: dyrektor przedszkola, nauczyciel nadzorujący wypożyczanie hulajnóg.

REKOMENDACJE

» Zadbanie o promocję, na przykład, po pierwszej imprezie w przedszkolu, zamówiono baner, aby zdjęcia
były ładniejsze, a kampania nie została zapomniana;
» Dotarcie do przedstawicieli lokalnej władzy i zaangażowanie ich w kampanię;
» Adresowanie komunikacji do rodziców.
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PP12 - Tartu
DZIAŁANIE
FORMA
GRUPA
DOCELOWA
CEL

Kurs Zarządzania Mobilnością dla uczniów klasy ósmej
» Kampania promującą zrównoważone środki transportu – podejście partycypacyjne.
Uczniowie w wieku 13-14 lat - ósma klasa; 2 klasy.
» Promowanie ruchu pieszego i rowerowego do i ze szkoły oraz bezpieczniejszego otoczenia szkoły;
» Zmniejszenie udziału prywatnych samochodów w wycieczkach szkolnych.

CZAS TRWANIA Październik 2019 r. - Maj 2020 r.

OPIS

NIEZBEDNE
ŚRODKI

» Uczniowie ósmej klasy mieli przygotować i zrealizować w ciągu roku szkolnego kampanię promującą
zrównoważone środki transportu.
» Program dla czterech klas miał edukować uczniów w zakresie mobilności i zarządzania projektami.
Kurs trwał 90 minut poruszał następujące tematy:
• Transport w życiu codziennym;
• Wpływ transportu na środowisko, uczniów oraz ludzi wokół nich;
• Zarządzanie projektem;
• Wyznaczanie celów;
• Planowanie zasobów;
• Pomiar wyników.
» Pierwsze zajęcia zorganizowano z udziałem ekspertów ds. mobilności z Urzędu Miasta Tartu. Uczniowie
przed zajęciami opracowali pomysły w grupach, aby uzyskać informację zwrotną od specjalistów na
temat zakresu projektu, możliwych rezultatów, wykonalności oraz kwestii wymagających dopracowania.
» Końcowe zajęcia były prezentacją stworzonych przez uczniów projektów. Na każdy przeznaczono 3
minuty, po których następowały pytania. Następnie panel pięciu ekspertów z Urzędu Miasta Tartu
i Instytutu Studiów Bałtyckich oceniał propozycje uczniów.
» Ostatecznie zaprezentowano 8 projektów, a 4 oceniono jako wykonalne i godne realizacji.
» Realizację wybranych czterech projektów zaplanowano w okresie od lutego do maja 2020 roku:
• Dzień bez samochodu;
• „Autobus pieszy”;
• Konkurs rysunkowy i filmowy;
• Utrzymanie roweru i części zamienne.
» Materiały: 5 000 Euro częściowo finansowane z projektu cities.multimodal oraz z budżetu miasta.
» Zasoby ludzkie: wykształcony i doświadczony personel.
» Forma projektów uczniowskich wymaga nadzoru i wsparcia;

REKOMENDACJE » Niezbędne cotygodniowe spotkania z uczniami, którzy wymagają stałego motywowania;

» Warto uwzględnić zachęty, np. wycieczki, darmowe przejazdy komunikacją miejską lub inne.
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PP16 - Psków
DZIAŁANIE
FORMA
GRUPA
DOCELOWA
CEL

Zajęcia edukacyjne z ekspertami "Psków-Miasto Dzieci"
» Badanie - podejście partycypacyjne.
40-48 uczniów w wieku 8-17 lat
» Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży poprzez realizację przysługujących im praw m.in. do: wywierania wpływu na decyzje dotyczące ich miasta, samodzielnego poruszania się po ulicach bez zagrożenia dla życia, korzystania z niezanieczyszczonego środowiska, bycia równym obywatelem swojego
miasta (dzielnicy) i dostępu do usług, niezależnie od pochodzenia etnicznego, wyznania, dochodów
rodziny, płci lub funkcjonalnych cech rozwoju.

CZAS TRWANIA 20-21 maja 2019 r.

OPIS

NIEZBEDNE
ŚRODKI

W ramach realizacji celu podjęto następujące działania, tj.:
» Analiza stanu infrastruktury dla dzieci polegającą na wypełnieniu ankiety przez uczniów w wieku
8-17 lat, aby otrzymać ogólny zarys grupy docelowej (wiek, płeć itp.) oraz wykaz miejsc atrakcyjnych
dla dzieci i młodzieży w obszarze objętym analizą. Określenie głównych zagrożeń oraz możliwości
(jawnych i ukrytych) poprzez mapowanie obszaru historycznego centrum w zakresie ulubionych miejsc
spacerów, ich granic oraz popularnych tras.
» Sporządzono "mapę mentalną" historycznego centrum miasta, aby zrozumieć, jak uczniowie postrzegają granice, czy są dla nich ważne, czy miejsca dzielą się na "ulubione" i "niebezpieczne" oraz, jak
tworzą się trasy.
» Zidentyfikowanie problemów rodziców i dzieci w Pskowie, przeanalizowanie podstawowych potrzeb
młodzieży, odbyło się w terenie zespołach, którym towarzyszyli eksperci badający środowisko miejskie oraz identyfikujący obszary problemowe/atrakcyjne. Badając miejsca zabaw dzieci, zastosowano
metodę rozmowy, która ustaliła, jak uczniowie oceniają przestrzeń, w której żyją i bawią się, i jak
chcieliby, aby wyglądała.
» Uczestnictwo lub zaangażowanie dzieci w planowanie przestrzenne oraz budowanie partnerstwa
pomiędzy społecznościami i organizacjami pomoże w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Dzieci i ich opiekunowie posiadają unikalną wiedzę na temat obszaru, niebezpiecznych i bezpiecznych
miejsc, a także tego, gdzie w pierwszej kolejności potrzebne są zmiany i ulepszenia.
» Wyniki zajęć zostały przekazane architektom w formie specyfikacji technicznych i życzeń użytkowników.
» Zasoby ludzkie: Wolontariusze z Leontief Centre.
» Podnoszenie świadomości dzieci w zakresie planowania mobilności w mieście;

REKOMENDACJE » Angażowanie dzieci w proces podejmowania decyzji;

» Korzystanie z doświadczenia użytkownika w tworzeniu komfortowego środowiska miejskiego.
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Rozdział 7
Odnośniki
» https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/296-artykuly-na-plycie-cd/3728-artykul.
» Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich. Wyszomirska-Góra, M.
» Strategie planowania podróży, jako narzędzie poprawiające bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.
Dagmara Jankowska-Karpa Aneta Wnuk Instytutu Transportu Samochodowego, Nr 2, Warszawa 2015.
» Autobus - prosty sposób na bezpieczną podróż do szkoły i naukę zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach, Wnuk, A., Instytutu Transportu Samochodowego, nr 1, Warszawa 2012.
» Jamroz, K., Michalski, L., Oskarbska, I. i in., Organizacja bezpiecznej drogi do szkoły. Projekt pilotażowy
GP-01/04. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk 2005.
» Ochrona Pieszych Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Jamroza, Gdańsk, Kraków, Warszawa 2014.
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Projekt cities.multimodal - System transportu miejskiego w transformacji ku mobilności niskoemisyjnej
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