Poznań, dnia 02.06.2015 r.

Drodzy Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych, Drodzy Nauczyciele
List niniejszy przeznaczony jest dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli realizujących
programy z zakresu bezpieczeństwa.
Wasza codzienna praca z młodzieżą ma istotny wpływ na jej życie
oraz na kształt przyszłego obrazu Polski.
W nawiązaniu i zgodnie z art. 39 pkt.1 ppkt 5a Ustawy o systemie oświaty,
Dyrektor placówki oświatowej „wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę lub placówkę”. Pragniemy pomóc Państwu w realizacji tych zadań.
Jako gremium eksperckie z wieloletnim doświadczeniem w pracy
edukacyjnej
chcemy
zaproponować
Waszemu
Gimnazjum
e-szkolenia
zatytułowane „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, które są bardzo dobrym
rozwiązaniem wspomagającym proces nauki uczniów. Korzystający z tego programu
Nauczyciele uzyskują dodatkowe możliwości kształcenia uczniów z wykorzystaniem
najnowszych rozwiązań metodologicznych.
Szedłem do domu, zatrzymał się samochód i kolega pyta, czy mnie
nie podwieźć. A ja mówię: „człowieku, ty jesteś pijany, ja w ogóle do tego samochodu
nie wsiądę. No i poszedłem pieszo. Dobrze, że nie wsiadłem do tego samochodu,
bo dzisiaj tak samo bym tu leżał.” - powiedział Patryk w rozmowie z dziennikarzami
programu "To jest temat" w TVP Info. Patryk dzięki właściwie podjętej decyzji uniknął
wypadku, w którym zginęło 7 niepełnoletnich chłopców.
Zdaniem ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
słaba edukacja jest problemem, którego konsekwencje stanowią przyczynę
tragicznych statystyk drogowych. E-materiały zostały przygotowane zgodnie
z podstawą programową dla szkoły na poziomie gimnazjum ( Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012, Dz.U. z dn. 30.08 2012 ),
gdzie uczeń powinien m.in. nauczyć się:
o
o
o

jak bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze),
jak korzystać ze środków komunikacji, jak zachować się w sytuacji wypadku,
np. umie powiadomić dorosłych, znać telefony alarmowe,
bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer, rowerzysta.

Forma i sposób przekazywania wiedzy przy pomocy naszych e-szkoleń nie
obciążają nauczycieli dodatkowymi obowiązkami, lecz pozwalają np. na
zagospodarowanie lekcji wychowawczych lub niespodziewanych „wolnych” godzin
w planie lekcji. Przekazany Państwu materiał może oczywiście być „zadaniem

domowym” i stanowić doskonałą bazę do tematów zadań, dyskusji z młodzieżą,
realizacji zagadnień w ramach wychowania komunikacyjnego.
Proponowane opracowanie ilustrowane zdjęciami i krótkimi filmami zawiera
definicje merytoryczne nasączone ciekawostkami, co sprawia, że teksty
przystosowane do percepcji zakresu wiekowego gimnazjalisty czytane są przez nich
z zainteresowaniem.
Liczne linki tematyczne pozwalają uczniowi na dalsze poszerzenie wiedzy
według swojej woli i zakresu zainteresowania prezentowaną problematyką.
Uczniowie po zapoznaniu się z w/w materiałem lepiej rozumieją otaczający
ich świat ruchu drogowego i stają się bardziej świadomymi, rozważnymi jego
uczestnikami.
Szkoła uzyskuje dostęp do e-szkoleń pt. „Wybrane aspekty bezpieczeństwa
w ruchu drogowym” po wykupieniu:


pakietu podstawowego - 9 zł od jednej osoby (każdy uczeń otrzyma
indywidualny kod dostępu, liczba uczniów dowolna)

W razie potrzeby przygotowujemy i przedstawiamy szczegółowy raport
aktywności ucznia w czasie e-szkoleń.
Wystarczy wejść na stronę www.bezpieczniezyc.pl i zalogować się wg
instrukcji.
Rekomendacje dla naszych działań statutowych potwierdzone licznymi
patronatami, w tym MEN-u oraz wyspecyfikowane doświadczenia w pracy dla
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.drogaibezpieczenstwo.org.pl
Prosimy o rozważenie rezerwacji środków budżetowych na w/w cel, dostęp
do e-learningu od 15 września 2015 r., zamówienia przyjmujemy do 30.10.2015 r.
Uczniowie otrzymają dostęp do e-kursu na okres trzech miesięcy.
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