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Abstract 

The aim of the paper is to present the principles of development and evaluation of educational programs and 
teaching aids assigned for school education of children in the range of road safety. The basis for developing road 
safety educational programs is determining the goals resulting from analysis of road accident data, dangers, 
behaviour observations and development stages of specific traffic participants, and also needs (expectations) of the 
society. It is crucial for these programs to have a modular structure, which enables the realization of each module by 
different persons, or the exchange of particular module without the necessity of changing the whole program. Classes 
in the field of forming skills and behaviours should be organized in the real road traffic. Road safety educational 
programs and teaching aids should be the subject of evaluation with the use of adequate methods and research tools, 
such as: inquiry, questionnaire, knowledge testing, risk awareness testing, behaviour testing, behaviour observations, 
road accidents data in order to maintain effectiveness and minimize the time, effort and costs regarding elaboration 
and implementation. Questions which need to be answered at the evaluation stage depend on whether the evaluation is 
connected with full implementation of the program or with the program in the elaboration stage and also on the stage 
of its elaboration. At the early stages of program’s elaboration simple evaluation on small scale is crucial, while for 
the implemented programs or fully elaborated ones it is inevitable to have broader evaluation at applying criteria 
regarding behaviours and accidents. 

Currently, since children’s education in the field of road traffic safety can be realized in schools based on the 
programs that have been accepted by the Ministry of National Education as well as based on the authorial programs 
designed by teachers, it is necessary to comply with the specific procedures and principles at development and 
implementation stages. 
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TWORZENIE I EWALUACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH 
W ZAKRESIE BEZPIECZE�STWA RUCHU DROGOWEGO 

 
Streszczenie 

Artyku� omawia zasady tworzenia i ewaluacji programów nauczania oraz �rodków dydaktycznych przeznaczonych 
do szkolnej edukacji dzieci w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Podstaw� tworzenia programów 
edukacyjnych w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego jest okre�lenie celów wynikaj�cych z analizy danych 
o wypadkach drogowych, zagro�eniach, obserwacji zachowa� oraz faz rozwojowych okre�lonych grup uczestników 
ruchu drogowego, a tak�e potrzeb (oczekiwa�) spo�ecznych. Korzystne jest aby programy mia�y struktur� modu�ow�, 
która umo�liwia realizacj� poszczególnych modu�ów przez ró�ne osoby, czy wymian� poszczególnych modu�ów bez 
konieczno�ci zmiany ca�ego programu. Zaj�cia w zakresie kszta�towania umiej�tno�ci i zachowa� powinny odbywa� 
si� w rzeczywistym ruchu drogowym. Programy wychowania komunikacyjnego i materia�y dydaktyczne powinny 
podlega� ewaluacji z wykorzystaniem odpowiednich metod i narz�dzi badawczych, takich jak: wywiad, ankieta, testy 
wiedzy, testy na postrzeganie ryzyka, testy zachowa�, obserwacje zachowa�, dane o wypadkach drogowych w celu 
zapewnienia efektywno�ci oraz minimalizacji czasu, wysi�ku i kosztów zwi�zanych z ich opracowaniem i wdro�eniem. 
Pytania, na które nale�y odpowiedzie� przy wykonywaniu ewaluacji zale�� od tego, czy ocena zwi�zana jest z pe�nym 
wdro�eniem programu czy z programem b�d�cym w trakcie opracowywania a tak�e od etapu jego opracowywania. 
We wczesnych etapach opracowywania programu korzystne s� proste oceny na ma�� skal�, podczas gdy dla 
programów wdro�onych lub w pe�ni opracowanych niezb�dna mo�e by� szeroka ocena przy zastosowaniu kryteriów 
dotycz�cych zachowa� i wypadków. 
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Obecnie, gdy edukacja dzieci w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego mo�e by� realizowana w szko�ach 
zarówno na podstawie programów dopuszczonych do u�ytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej jak 
i programów autorskich projektowanych przez nauczycieli konieczne jest przestrzeganie okre�lonych procedur i zasad 
przy ich tworzeniu i wdra�aniu. 

S�owa kluczowe: transport, bezpiecze�stwo ruchu drogowego, wychowanie komunikacyjne, tworzenie i ewaluacja 
programów edukacyjnych 

 
1. Wprowadzenie 

B�d ludzki i/lub �wiadome podejmowanie ryzyka w ruchu drogowym to gówne czynniki 
powstawania wypadków drogowych. Szacuje si�, z winy czowieka - bezpo�redniej lub 
po�redniej - ma miejsce 90-95% ogóu wypadków drogowych. 

Celem edukacji w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego jest wpywanie na uczestników 
ruchu i zmiana ich percepcji, postaw, umiej�tno�ci i zachowa�. Edukacja bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego zakada zatem, �e zachowanie w ruchu drogowym jest zale�ne od umiej�tno�ci, 
wiedzy i postaw uczestników ruchu oraz �e jest mo�liwa poprawa (zmiana) ich zachowa� dzi�ki 
systematycznej edukacji. 

Nauczanie przebiega wedug programu, który obejmuje odpowiedzi na trzy pytania: po co 
uczy�?, czego uczy�?, jak uczy�? Na program skada si� ogó dokumentów wyznaczaj�cych tre�� 
ksztacenia, podr�czniki (materiay) dla uczniów i nauczycieli, �rodki dydaktyczne, testy. 

W pedagogice istnieje siedem podstawowych uj�� programu nauczania. S� to: 
1. program jako istota tre�ci nauczania. Daje odpowied� na pytania czego uczy� ale nie jak uczy�. 

Najcz��ciej bywa stosowany w zawodowym ksztaceniu i doskonaleniu dorosych, 
2. program jako zestaw planowych czynno�ci pedagogicznych obejmuj�cych: zakres nauczania, 

jego ukad, proporcje poszczególnych cz��ci nauczania i ich interpretacja, metody i techniki 
nauczania, sposoby motywowania uczniów do pracy itd. Wykorzystywany jest w systemach, 
gdzie najwa�niejsza jest metoda pracy, np. w systemie waldorfskim, 

3. program jako zestaw zamierzonych efektów pedagogicznych. Ogranicza si� do okre�lenia 
celów (rezultatów), jakie nale�y osi�gn�� w danym procesie dydaktycznym. Najcz��ciej 
stosowany jest np. w nauczaniu j�zyków obcych, 

4. program jako zestaw poj�� i zada� do wykonania. Celem jest tu wyrobienie nawyków 
czynno�ciowych niezb�dnych do wykonywania okre�lonego zadania. Wykorzystywany np. do 
przysposobienia do wykonywania zawodu, 

5. program jako rejestr do�wiadcze� edukacyjnych ucz�cego si�. Odnosi si� do tego, czego ucze� 
faktycznie si� nauczy, a nie czego mia by� nauczany. Najcz��ciej stosowany przez instytucje 
terapeutyczne, 

6. program jako reprodukcja kultury. Jego celem jest zachowanie warto�ci, takich jak np. 
patriotyzm, wspópraca. Dziaania edukacyjne s� nastawione na reprodukcj� tych warto�ci. 
Dotyczy makroprogramów szkolnych, rzadziej programów poszczególnych przedmiotów, 

7. program jako restrukturyzacja kultury. Jego celem jest cakowita zmiana istniej�cych 
systemów i wzorców kulturowych, np. ksztacenia nauczycieli. 

 
2. Cele edukacji w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

Cele ogólne edukacji w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego to rozwój umiej�tno�ci 
percepcyjnych i psychomotorycznych, , spostrzegawczo�ci, postaw niezb�dnych do bezpiecznego 
zachowania w ruchu drogowym oraz samego zachowania na drogach. Cele te powinny wynika� 
z analizy danych o wypadkach, obserwacji zachowa�, zagro�e� a tak�e fazy rozwojowej oraz 
umiej�tno�ci okre�lonej grupy uczestników ruchu w odniesieniu do konkretnego problemu. 

Przykad celu ogólnego: zrozumienie przez dziecko ryzyka zwi�zanego z uczestnictwem w 
ruchu drogowym. Cele szczegóowe powinny by� sformuowane w postaci celów operacyjnych 
w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i postaw/zachowa�. 
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Cele musz� by� odpowiednio dobrane do wieku odbiorcy. Na przykad nie mo�na uczy� dzieci 
9-10-letnich umiej�tno�ci przechodzenia przez jezdni�. T� umiej�tno�� powinny one opanowa� 
w wieku 6 lub 7 lat. Nie mo�na tak�e stawia� zbyt wysokich wymaga� nie bior�c pod uwag� 
poziomu rozwoju psychofizycznego dziecka. Przykadem mo�e tu by� próba nauczania maych 
dzieci rozró�niania lewej i prawej strony lub oceny przerw w ruchu pojazdów. 

Przykad celów operacyjnych: temat zaj��: Alkohol i wypadki drogowe, adresaci: uczniowie 
klas IV-VI szkoy podstawowej i gimnazjum. W wyniku realizacji zaj�� ucze� potrafi: 
- okre�li� wpyw alkoholu i narkotyków na organizm i zachowanie kierowcy, 
- oceni� wpyw mediów i znajomych na spo�ywanie alkoholu przez kierowców, 
- zastosowa� jasn� i stanowcz� odmow� spo�ycia alkoholu/u�ycia narkotyku. 

W edukacji bezpiecze�stwa ruchu drogowego nie jest do ko�ca pewne, �e realizacja celów jest 
równoznaczna ze zmniejszeniem liczby wypadków, pomimo sformuowania celów na 
empirycznych przesankach. Dlatego efektywno�� edukacji w zakresie bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego nie mo�e by� mierzona jedynie zmniejszeniem liczby wypadków, ale tak�e 
opanowaniem okre�lonych umiej�tno�ci, postaw i zachowa�. 

Punktem wyj�cia do tworzenia programów edukacyjnych w zakresie bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego s�: 
- zagro�enia, wypadki drogowe, 
- potrzeby (oczekiwania) spoeczne, 
- fazy rozwojowe ucz�cych si�. 
 
3. Zawarto�� programów edukacyjnych bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

Cele wskazuj� co powinni�my osi�gn�� dzi�ki realizacji programu, nie opisuj� jednak co 
powinno stanowi� zawarto�� programu. Pierwszym krokiem przy opracowywaniu programu 
w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego jest analiza problemu. Celem analizy problemu jest 
identyfikacja: 
- grup uczestników ruchu drogowego szczególnego ryzyka, 
- rodzajów uczestnictwa w ruchu drogowym zwi�zanych z wysokim ryzykiem wypadku, 
- warunków i sytuacji skutkuj�cych wypadkiem drogowym dla okre�lonych grup uczestników 

i rodzajów uczestnictwa w ruchu drogowym. 
Podstaw� analizy problemu jest badanie danych o wypadkach drogowych z uwzgl�dnieniem 

charakterystyki uczestników i sytuacji w jakich zdarzyy si� wypadki. Nale�y bra� pod uwag� 
tak�e zagro�enie w sytuacjach konfliktowych oraz wyniki obserwacji zachowa� ró�nych grup 
uczestników z uwzgl�dnieniem ich charakterystyk psychologicznych i demograficznych. Dane te 
mog� stanowi� podstaw� do okre�lenia docelowych (prawidowych) zachowa�. Analiza problemu 
mo�e dotyczy� np. dzieci, które uczestniczyy w wypadkach drogowych, jako pasa�erowie 
samochodów osobowych. 

Korzystne jest, aby programy edukacyjne w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego miay 
struktur� moduow�. Daje to np. mo�liwo�� realizacji poszczególnych moduów przez ró�ne 
osoby, np. nauczyciel, ekspert, Peer Mentor (Peer Mentor to rówie�nik, który relacjonuje 
problem rówie�nikom) czy wymian� poszczególnych moduów bez konieczno�ci zmiany caego 
programu. 

Dla ka�dego moduu powinny by� sformuowane cele i wykaz jednostek moduowych, wykaz 
jednostek moduowych wraz z czasem przeznaczonym na ich realizacj� oraz literatura przedmiotu. 

Ka�da jednostka moduowa powinna zawiera� cele operacyjne, tre�ci ksztacenia, kontrol� 
post�pów uczenia si�. Pytania sprawdzaj�ce (testy) powinny by� tak sformuowane, aby mo�na 
byo oceni� czy osi�gni�te zostay cele operacyjne. Do ka�dej jednostki moduowej powinien by� 
opracowany pakiet edukacyjny. W skad pakietu edukacyjnego wchodzi m. in. poradnik 
i materiay dla uczniów oraz poradnik dla nauczyciela, które zakresem odpowiadaj� jednostce 
moduowej. 
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Modu 

 
 

Jednostka moduowa 
M-1 

Jednostka moduowa 
M-2 

Jednostka moduowa 
M-3 

Jednostka moduowa 
M-4 

 
 

 
Pakiet edukacyjny dla 

jednostki moduowej M-
1 

Pakiet edukacyjny dla 
jednostki moduowej M-2 

Pakiet edukacyjny dla 
jednostki moduowej M-3 

Pakiet edukacyjny dla 
jednostki moduowej M-

4 

Rys. 1. Struktura modu�u [2] 
Fig. 1 Module’s structure [2] 

 
Pakiet edukacyjny (nazwa i oznaczenie kodowe) 

 
 

 

Instrukcja - 
wprowadzenie 

Poradnik dla 
ucznia i 

nauczyciela 

Wyposa�enie, 
materiay 

dydaktyczne 

�wiczenia, 
zadania, 

projekty dla 
ucznia 
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drukowane i 

multimedialne do 
samoksztacenia 

Zestaw pyta� 
i narz�dzi 

sprawdzaj�cych 
osi�gni�cia ucznia

Rys. 2. Zawarto�� pakietu edukacyjnego [2] 
Fig. 2. Content of educational package [2] 

 
Poni�sze zestawienie ilustruje struktur� elementów pakietu edukacyjnego na przykadzie 

poradnika i materiaów dla ucznia oraz poradnika dla nauczyciela: 
 

Tab. 1. Struktura elementów pakietów elementu edukacyjnego [3] 
Tab. 1. Structure of educational package elements [3] 

Poradnik i materiay dla ucznia Poradnik dla nauczyciela 

1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 

2. Wymagania wst�pne dla ucznia 2. Wymagania wst�pne 

3. Cele ksztacenia 3. Cele ksztacenia 

4. Zestawy �wicze� 4. Zestawy �wicze� 

- materia nauczania 
- pytania sprawdzaj�ce 
- temat �wiczenia 
- sprawdzian post�pów 

- wskazówki do realizacji �wicze� 
- zalecane metody nauczania-uczenia si� 

5. Sprawdzian osi�gni�� 5. Ewaluacja osi�gni�� ucznia 

 - zestawy zada� testowych 
- sprawdzian osi�gni�� 

 
Podstaw� projektowania zarówno poradnika i materiaów dla ucznia jak i poradnika dla 

nauczyciela s� �wiczenia zawarte w jednostkach moduowych. Umo�liwiaj� one ksztatowanie 
umiej�tno�ci praktycznych i umysowych okre�lonych w celach ksztacenia jednostki moduowej. 
Takie podej�cie do procesu ksztacenia zapewnia �czenie teorii z praktyk� oraz sprawdzanie 
i ocen� post�pów w uczeniu si�. 
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4. Dobór tre�ci kszta�cenia w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

Dobór tre�ci ksztacenia w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego obejmuje nast�puj�ce 
dwa etapy: 
1) Etap wst�pny (przygotowawczy). 

Na etap wst�pny skadaj� si� nast�puj�ce czynno�ci: 
- sporz�dzenie ogólnego opisu prawidowych (bezpiecznych) zachowa� uczestników ruchu 

drogowego, 
- wyszczególnienie zada� i czynno�ci zwi�zanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu 

drogowym poszczególnych grup adresatów, 
- okre�lenie celów wynikowych w postaci zbioru wymaganych umiej�tno�ci, postaw i zachowa� 

niezb�dnych do bezpiecznego wykonywania okre�lonych zada� z uwzgl�dnieniem 
psychofizycznych mo�liwo�ci ró�nych grup uczestników ruchu drogowego. 

2) Projektowanie programu 
Projektowanie programu obejmuje nast�puj�ce czynno�ci: 

- wyodr�bnienie moduów dla poszczególnych grup uczestników ruchu odpowiednio do zada�, 
czynno�ci i zagro�e� oraz zbioru wymaganych umiej�tno�ci i zachowa�. Ustalenie zada� 
i odpowiadaj�cych im czynno�ci w formie umiej�tno�ci i zachowa� na fundamentalne znaczenie. 
Zbiory umiej�tno�ci i zachowa� najkorzystniej jest okre�li� przy pomocy: prawa o ruchu 
drogowym i odpowiednich rozporz�dze�, np. obowi�zuj�cych programów nauczania w szkoach, 
danych statystycznych o wypadkach drogowych, obserwacji zachowa� uczestników ruchu, 

- pogrupowanie powi�zanych ze sob� czynno�ci w ramach okre�lonego zadania w jednostki 
moduowe i okre�lenie dla nich szczegóowych celów, 

- opracowanie niezb�dnego zakresu tre�ci ksztacenia potrzebnych do osi�gni�cia zao�onych, 
szczegóowych celów w jednostkach moduowych, 

- okre�lenie korelacji tre�ci ksztacenia wewn�trz jednostek moduowych oraz korelacji 
pomi�dzy jednostkami moduowymi oraz moduami, 

- dobór metod ksztacenia, �wicze� itd. do realizacji tre�ci w poszczególnych jednostkach 
moduowych, 

- dobór �rodków oraz oprogramowania dydaktycznego w ramach jednostek moduowych, 
- tworzenie pakietów edukacyjnych do jednostek moduowych, 
- opracowanie systemu kontroli osi�gni��. 

 
5. Metody edukacji w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

Podstawowe zasady w odniesieniu do metod nauczania-uczenia si� w zakresie bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego brzmi� nast�puj�co: 
- ksztatowanie umiej�tno�ci i zachowa� powinno by� prowadzone w rzeczywistym 

(normalnym) ruchu drogowym. Zaj�cia prowadzone w szkole i na terenie przyszkolnym  
(np. boiska, miasteczka ruchu drogowego) mog� mie� pozytywny wpyw na zachowania 
uczniów ale bez porównania mniejszy ni� nauka w normalnym ruchu drogowym, 

- wiedza z zakresu bezpiecze�stwa ruchu drogowego powinna by� przekazywana przy pomocy 
aktywizuj�ce metod (dyskusja, gry dydaktyczne, �wiczenia, rozwi�zywanie problemów, 
zabawa) z wykorzystaniem interaktywnych technik komputerowych. 
Mae dzieci ucz� si� zachowa� w ruchu drogowym przez na�ladowanie osób dorosych, przede 

wszystkim emocjonalnie z nimi zwi�zanych tj. rodziców. Badania prowadzone w krajach Europy 
Zachodniej wykazay, �e nauka prawidowych zachowa� maych dzieci w ruchu drogowym jest 
najbardziej skuteczna, je�li odbywa si� wg nast�puj�cego schematu: 
- okre�lenie niebezpiecze�stw wyst�puj�cych na drodze, maj�cych wpyw na powstawanie 

wypadków (na podstawie historyjek, opowiada�), 
- tumaczenie i wskazywanie prawidowych zachowa�, 
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- przewidywanie przez dzieci, co mo�e wydarzy� si� dalej w niebezpiecznych sytuacjach i jak 
nale�y post�powa�, 

- zaj�cia symulacyjne przygotowuj�ce do �wicze� w rzeczywistym ruchu drogowym, 
- �wiczenia praktyczne w rzeczywistym ruchu drogowym (podj�cie decyzji przez dziecko, 

korekta, powtórzenie �wiczenia przy zapewnieniu penego bezpiecze�stwa). 
Uczniowie klas I-III, zgodnie z ustaw� Prawo o ruchu drogowym, mog� uczestniczy� w ruchu 

na drogach publicznych tylko jako piesi i pasa�erowie. W czasie realizacji zada� wychowania 
komunikacyjnego w ni�szych klasach szkoy podstawowej nale�y stosowa� przede wszystkim 
�wiczenia i zabawy symulacyjne oraz metody nauczania oparte na obserwacji. Poprzez  symulacj� 
i modelowanie dzieci staj� si� „uczestnikami ruchu”, co uatwia nauczycielowi skierowanie 
i koncentracj� uwagi uczniów wokó zagadnie� merytorycznych. Ten rodzaj zabawy sprzyja 
rozwojowi aktywno�ci dzieci�cej i uatwia opanowanie przez nich zasad prawidowych zachowa� 
na drogach jako pieszych i pasa�erów. 

Uczniowie klas IV (10 latki) mog� uzyska� pierwsze uprawnienie do kierowania  
pojazdem - rowerem, a uczniowie klas starszych w wieku 13 lat uprawnienie do kierowania 
motorowerem. 

Zaj�cia w starszych klasach powinny przede wszystkim sprzyja� samodzielnemu my�leniu 
uczniów, tworzeniu „mody” na inne, bezpieczne i kulturalne zachowania w ruchu drogowym, a wi�c 
nie mog� zaj�cia te sprowadza� si� do nauki przepisów o ruchu drogowym i kierowania rowerem 
czy motorowerem. Zaj�cia dotycz�ce praktycznej nauki jazdy w rzeczywistym ruchu drogowym na 
rowerze lub motorowerze powinni realizowa� specjali�ci wspópracuj�cy ze szko� - instruktorzy 
w o�rodkach szkolenia kierowców, policja i dziaacze organizacji spoecznych, stowarzysze�, 
fundacji posiadaj�cy wa�ciwe przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne oraz odpowiednie 
zaplecze w postaci sprz�tu, placów manewrowych itd. Od kieruj�cego rowerem czy motorowerem 
wymaga si� bowiem znajomo�ci tych samych zasad i przepisów ruchu drogowego co od kieruj�cego 
np. samochodem osobowym czy ci��arowym, jedynie w nieco w��szym zakresie. 

Przy planowaniu pracy nale�y uwzgl�dni� utrwalenie poznanych wcze�niej zasad 
bezpiecznego i kulturalnego zachowania si� na drodze poprzez zaj�cia w rzeczywistym ruchu np. 
na drogach dla rowerzystów, pieszych i rowerzystów. Nadal mo�na stosowa� �wiczenia 
symulacyjne, ale po��dane s� te� dyskusje oraz nauczanie problemowe. 

Wiek 15 lat to pocz�tek samodzielno�ci. Od tego momentu modzi ludzie staj� si� coraz 
bardziej niezale�ni od rodziców. W wieku 16 lat mog� zdoby� pierwsze prawo jazdy kategorii A, 
a w wieku 18 lat mog� uzyska� prawo jazdy kategorii B. 

Gównym celem wychowania komunikacyjnego w starszych klasach szkoy podstawowej 
i gimnazjum jest ksztatowanie �wiadomo�ci ryzyka w ruchu drogowym, konieczno�ci 
przestrzegania obowi�zuj�cych zasad i przepisów ruchu drogowego, wspódziaania i wzajemnej 
pomocy na drodze. Osi�gni�cie tych celów wymaga stosowania odpowiednich metod ksztacenia 
takich jak na przykad: gry dydaktyczne (metoda sytuacyjna, metoda biograficzna czy metoda 
inscenizacji - symulacja). Skuteczno�� tych metod jest bardzo wysoka, ale nale�y pami�ta�, �e gry 
musz� by� perfekcyjnie przygotowane i przeprowadzone. Praca uczniów na lekcjach powinna 
gównie polega� na rozwi�zywaniu problemów z jakimi ucze� styka si� w rzeczywisto�ci w ruchu 
drogowym i otaczaj�cym go �rodowisku. 
 
6. Materia�y dydaktyczne 

W edukacji bezpiecze�stwa ruchu drogowego materiay dydaktyczne peni� wa�n� rol�. 
Mo�na je zdefiniowa� jako materiay wspomagaj�ce proces nauczania-uczenia si�, 
wykorzystywane przez nauczyciela i uczniów w czasie trwania zaj��. Na dobry materia 
edukacyjny skadaj� si� elementy przedstawione w Tab. 2. 

Na podstawie przeprowadzonych bada� w krajach OECD stwierdzono, �e najbardziej 
korzystne jest zintegrowane podej�cie do materiaów dydaktycznych z zakresu bezpiecze�stwa 
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ruchu drogowego. Zintegrowane podej�cie gwarantuje, �e tre�ci bezpiecze�stwa ruchu drogowego 
b�d� realizowane w ramach ró�nych przedmiotów, w odpowiednim zakresie i w sposób 
merytorycznie poprawny. 

 
Tab. 2. Zawarto�� materia�ów dydaktycznych [7] 

Tab. 2. Content of educational materials [7] 

Z punktu widzenia ucznia Z punktu widzenia nauczyciela 
1. Wprowadzenie umo�liwiaj�ce aktywizacj� 

wiedzy uprzedniej 
2. Proste, krótkie polecenia. 
3. Przyjazna forma polece� 
4. Wskazówki dotycz�ce strategii uczenia si� lub 

formy socjalnej pracy (ma� grupa, para, praca 
samodzielna). 

5. Odwoanie do przerabianego wcze�niej 
materiau. 

6. Logiczny ukad pozwalaj�cy wykorzysta� wyniki 
jednego zadania przy realizacji kolejnego. 

7. Zadania o ró�nym stopniu trudno�ci. 
8. Ró�norodny materia ilustracyjny: rysunki, 

schematy, zdj�cia. 
9. Zadania zawieraj�ce elementy gry dydaktycznej 

lub anga�uj�ce emocje. 
10. Ewaluacja, umo�liwiaj�ca uczniowi sprawdzenie 

poprawno�ci rozwi�za� lub wyra�enie opinii o 
materiale edukacyjnym. 

1. Obja�nienie celu kierunkowego lub ogólnego, jaki 
pozwala osi�gn�� realizacja zawartych w materiale 
edukacyjnym zada�. 

2. Informacje o celach realizacji poszczególnych 
zada�. 

3. Opisy zakadanych efektów. 
4. Opisy procedur wykonywania konkretnych zada�: 

metod pracy, kolejno�ci post�powania etc. 
5. Informacje na temat �róde ewentualnych 

problemów i trudno�ci je�li materia by ju� 
wykorzystywany. 

6. Wskazanie rodzaju �wiczonych umiej�tno�ci 
przedmiotowych lub/i kluczowych. 

7. Podanie �róda pochodzenia tekstów 
 i ilustracji. 

8. Dodatkowe informacje dotycz�ce zawartych w 
materiale tre�ci. 

9. Ewaluacja – zapytanie o opini� na temat materiau 
lub stopie� realizacji zakadanych celów. 

10. Miejsce na wpisanie wasnych wniosków lub 
propozycji. 
 

 
8. Ewaluacja programów i materia�ów dydaktycznych w edukacji bezpiecze�stwa ruchu 

drogowego 
Ewaluacja edukacyjna „stanowi systematyczny opis obiektów edukacyjnych i/lub szacowanie 

ich zalet wzgl�dnie warto�ci” [5]. Obiektami ewaluacji w edukacji mog� by�: programy nauczania, 
nauczyciele, uczniowie, materiay dydaktyczne itd. 

Ewaluacja mo�e peni� wiele funkcji: 
- formatywn� (usprawniaj�c�), 
- konkluzywn� (decyzyjn�), 
- psychologiczno-spoeczno-polityczn� (motywuj�c� i u�wiadamiaj�c�), 
- administracyjn�. 

W edukacji w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego ewaluacja powinna su�y� przede 
wszystkim poprawie jej efektywno�ci. Podstawow� zasad� w edukacji bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego, od której nie mo�e by� odst�pstwa jest prowadzenie ewaluacji zarówno w odniesieniu 
do programów jak i materiaów dydaktycznych. Istnieje wiele ró�nych rodzajów ewaluacji, które 
mog� tu by� zastosowane. Np. zastosowanie modelu CIPP - (C) Context - (I) Imput - (P) Process -
 (P) Product jest bardzo korzystne, gdy� dotyczy on procesu podejmowania decyzji w toku 
realizowania programu, aby uzyska� mo�liwie najlepszy rezultat w sensie efektywno�ci nauczania. 

Ewaluacja formatywna (ksztatuj�ca) realizowana jest przed i w czasie opracowywania (lub 
ponownego opracowywania) programu z zao�eniem jego optymalizacji. Polega na zbieraniu 
i analizowaniu danych. Rozró�nia si� dwa rodzaje ewaluacji formatywnej: ocena procesu, której 
celem jest ocena procesu edukacyjnego oraz ocena wyników (produktu), która ma na celu ocen� 
wyniku procesu edukacyjnego (np. zmiany w zachowaniu modych kierowców w odniesieniu do 
pr�dko�ci jazdy). Su�y do dostosowania informacji dla potrzeb opracowania przyszego 
programu. 
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Ocena procesu. 
W ocenie procesu mog� by� stosowane ró�ne metody oceny w zale�no�ci od specyfiki 

problemów, na które nale�y znale�� odpowied�. S� to: 
- wywiady, ankiety przeznaczone dla nauczycieli, rodziców lub uczniów, stosowane np. w celu 

poznania atrakcyjno�ci i poziomu akceptacji programu oraz stosowanych metod i materiaów 
dydaktycznych czy czytelno�ci i zrozumienia materiaów i instrukcji przeznaczonych dla 
nauczycieli i rodziców, 

- obserwacje dotycz�ce procesu edukacyjnego. S� szczególnie przydatne na pocz�tkowych 
etapach opracowywania programu w zakresie informacji, na podstawie których program mo�e 
by� modyfikowany, 

- analiza zachowa� mo�liwa do stosowania gównie w odniesieniu do programów moduowych 
oraz w których wykorzystywane s� ró�norodne metody nauczania. 
Ocena produktu 
Ocena produktu przypomina badania eksperymentalne. Jest szczególnie przydatna do ustalania 

efektywno�ci ró�nych metod nauczania ró�nych grup dzieci, np. porównania czterech grup dzieci, 
gdzie jedna grupa nie podlega �adnym dziaaniom edukacyjnym, druga grupa jest uczona zachowa� 
w rzeczywistym ruchu drogowym, trzecia grupa otrzymuje instrukta� post�powania, a czwarta grupa 
otrzymuje instrukta� oraz uczy si� zachowa� w ruchu drogowym. Ocena produktu dokonywana jest 
przy pomocy testów sprawdzaj�cych wiedz� oraz testów zachowa�. Ten rodzaj oceny powinien by� 
stosowany je�li celem jest zmiana istniej�cego moduu. Przy ocenie produktu mo�na stosowa�: 
- testy sprawdzaj�ce wiedz� w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego, zrozumienie 

i postrzeganie ryzyka, umiej�tno�ci percepcji i psychomotoryczne, postawy wobec 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego, zachowania w symulowanych i rzeczywistych warunkach 
ruchu drogowego, 

- obserwacje zachowa�. 
Gównym celem oceny produktu jest ustalenie które czynniki w procesie edukacyjnym 

determinuj� ewentualne efekty programu. Szczegóowe informacje uzyskane w wyniku oceny 
produktu powinny by� podstaw� optymalizacji programu. 

Ewaluacja konkluzywna (podsumowuj�ca) definiowana jest jako zbieranie i analiza danych 
dotycz�cych programu w celu okre�lenia jego efektów, kosztów i ewentualnych niezamierzonych 
efektów ubocznych. Dostarcza danych na podstawie których mo�na podj�� racjonaln� decyzj� 
dotycz�c� kontynuacji, wdro�enia lub zaprzestania realizacji programów edukacyjnych w zakresie 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Ocena podsumowuj�ca powinna by� podejmowana tylko 
wówczas, gdy przeprowadzona zostaa ocena ksztatuj�ca. Mimo, �e cele oceny podsumowuj�cej 
i ksztatuj�cej s� ró�ne metody oceny s� podobne. Generalnie chodzi o to, aby w ocenie 
podsumowuj�cej grupa obj�ta programem ewaluowanym bya porównana do grupy, która nie 
zastaa obj�ta programem lub zostaa obj�ta innym programem. Badanie dotyczy zachowa� 
w typowych sytuacjach ruchu drogowego. Aby osi�gn�� mo�liwie dobre efekty ocena 
podsumowuj�ca wymaga wdro�enia programu na szerok� skal� w dugim okresie czasu. Dotyczy 
to szczególnie sytuacji, gdy efekty programu maj� by� mierzone zmniejszeniem liczby wypadków. 
 
9. Metody i narz	dzia badawcze 

Badania ewaluacyjne w zakresie edukacji bezpiecze�stwa ruchu drogowego wymagaj� 
zastosowania ró�nych metod badawczych (jako�ciowych i ilo�ciowych) oraz narz�dzi 
badawczych. Nale�� do nich: 
1) Wywiady 

Wywiad stosowany jest gównie w ocenie procesu w celu uzyskania szczegóowych informacji 
jako�ciowych. Wywiad mo�e by� stosowany w ocenie produktu np. z maymi dzie�mi, które same 
nie potrafi� wypenia� testu. Przeprowadzanie wywiadu jest kosztowne i czasochonne, dlatego 
zaleca si� aby wywiady byy prowadzone przez osoby odpowiednio przeszkolone. 
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2) Ankiety 
Ankiety w edukacji bezpiecze�stwa ruchu drogowego s� szeroko stosowane, gownie dla 

celów oceny ksztatuj�cej. W ankietach nale�y unika� pyta� otwartych. Najcz��ciej ankiety 
stosowane s� w celu poznania ogólnych opinii rodziców lub nauczycieli w odniesieniu do edukacji 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego, aby uwzgl�dni� je w tworzonych programach i materiaach 
dydaktycznych. 
3) Testy wiedzy 

Testy stosowane w ocenie formatywnej produktu lub w ocenie podsumowuj�cej powinny by� 
trafne, tzn. „czy mierz� to, co miay mierzy�” i rzetelne tzn. „jak dobrze mierz� to, co mierz�”. 
Suszno�� jest �ci�le powi�zana z celami, które powinny by� wyspecyfikowane w konkretny, 
mo�liwy do zmierzenia sposób. Rzetelno�� testu ocenia si� poprzez pomiar: 
- wiarygodno�ci, tzn. gdy dwukrotne badania dokonane raz po raz, w tym samym lub nast�pnym 

dniu, w�ród tej samej grupy osób daj� taki sam wynik, 
- stabilno�ci, tzn. gdy dwukrotne badania dokonane po pewnym czasie w�ród tej samej grupy 

osób daj� taki sam wynik (stabilno�� bezwzgl�dna) lub gdy dwukrotne badania dokonane po 
pewnym czasie w�ród tej samej grupy osób dwoma równolegymi wersjami testu daj� takie 
same wyniki (stabilno�� wzgl�dna), 

- konsystencji, tzn. dwukrotne badanie dwoma równolegymi wersjami testu raz po raz; zbadanie 
korelacji pomi�dzy dwoma przypuszczalnymi równolegymi poowami testu; analiza 
zwi�zków pomi�dzy pytaniami i caym testem, 

- b�du standardowego, tj. miar� rzeczywist� b�dów, jakimi obci��ony jest pomiar dokonany 
danym testem. 
Podstawow� zasad� przy konstruowaniu testów jest dostosowanie ich do poziomu mo�liwo�ci 

uczestników. 
4) Testy na postrzeganie ryzyka 

Postrzeganie ryzyka jest decyduj�ce dla bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Je�li 
np. dzieci nie spostrzegaj� ryzyka, nie s� w stanie zapobiec uczestnictwu w niebezpiecznych 
sytuacjach lub unikn�� wypadku w sytuacji niebezpiecznej. 
5) Testy zachowa� 

Testy zachowa� powinny by� prowadzone w normalnych warunkach ruchu drogowego lub na 
ulicach zamkni�tych dla ruchu. Testy zachowa� wykonywane w warunkach symulowanych 
(boiska, miasteczka ruchu drogowego) maj� zdecydowanie ni�sz� warto�� ni� testy zachowa� 
prowadzone w normalnych warunkach ruchu drogowego. Testy zachowa� prowadzone 
w warunkach normalnego ruchu wymagaj� cz�sto zgody rodziców na te badania, wykupienia 
ubezpieczenia. Zaleca si�, aby testy przeprowadzao przynajmniej dwóch eksperymentatorów: 
jeden powinien skupi� si� na obserwacji zachowa� dzieci i prowadzeniu notatek, a drugi na 
obserwacji ruchu drogowego i zapewnieniu bezpiecze�stwa dzieciom. 
6) Obserwacje zachowa� 

Obserwacje zachowa� w ruchu drogowym w edukacji bezpiecze�stwa ruchu drogowego 
stanowi� nie tylko miar� oceny, ale tak�e podstaw� formuowania celów edukacyjnych. 
Obserwacje mog� by� prowadzone jawnie lub w sposób ukryty. Poniewa� obie metody posiadaj� 
wady, dobrze jest aby byy one równocze�nie stosowane w badaniach. W badaniach mo�na 
werbalizowa� zachowania obserwowanych dzieci i sytuacj� ruchu drogowego przy u�yciu 
ukrytego mikrofonu, mog� by� te� wykorzystywane ukryte kamery wideo. 
7) Dane o wypadkach 

Dane o wypadkach s� istotne tylko w badaniach dotycz�cych oceny podsumowuj�cej. Ma to 
zwi�zek z wieloprzyczynowo�ci� wypadków, wiarygodno�ci� danych oraz faktem, �e 
prawdopodobie�stwo udziau w wypadku jest stosunkowo mae dla okre�lonej osoby 
w okre�lonym momencie. Przyjmuje si�, �e wypadki s� wynikiem pewnej liczby czynników. 
Przykadem mo�e by� wypadek samochód - piesze dziecko. Czynniki, jakie mog� odgrywa� rol� 
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w tym zdarzeniu mog� by� nast�puj�ce: fakt, �e dziecko biego; fakt, �e z jakiego� powodu 
dziecko nie mogo sysze� zbli�aj�cego si� samochodu; fakt, �e kierowca przyspiesza lub �e jego 
uwaga zostaa przez kogo� rozproszona; fakt, �e hamulce nie dziaay optymalnie; fakt, �e 
nawierzchnia drogi bya mokra; fakt, �e parkuj�cy samochód zasania widoczno�� dziecku 
i kierowcy. Wypadek móg lub nie musia zaistnie�, je�li jeden z kilku wymienionych czynników 
by inny. To oznacza, �e wypadki nigdy nie mog� by� tylko spowodowane zachowaniem dziecka. 
Konsekwentnie, efekty programu edukacyjnego mog� w najlepszym razie wpywa� tylko na jeden 
z wielu czynników, istotnych w zdarzaj�cych si� wypadkach. W terminologii statystycznej 
oznacza to, �e czynniki, na które mo�na wpywa� przy pomocy programu edukacyjnego mog� 
wyja�nia� tylko cz��� wariancji. To znowu ogranicza mo�liwo�� wykazania wpywu programu 
edukacyjnego na wspóczynnik wypadkowo�ci, nawet je�li te efekty rzeczywi�ci istniej�. 
Statystyki wypadkowe nie s� w peni wiarygodne. Im mniej powa�ny wypadek, tym wi�ksze 
prawdopodobie�stwo, �e pozostanie on nie opisany. Dodatkowym problemem jest to, �e raporty 
wypadkowe s� zwykle raczej niekompletne. Dotyczy to szczególnie danych medycznych 
uzyskiwanych ze szpitali. 

Czas i wysiek rodziców lub nauczycieli, jaki mog� po�wi�ci� na edukacj� w zakresie ruchu 
drogowego s� raczej ograniczone, dlatego programy bezpiecze�stwa ruchu drogowego maj� 
tendencj� do skupiania si� na zachowaniu i sytuacjach, które uwa�ane s� za najbardziej 
krytyczne. 

 
10. Podsumowanie 

Opracowanie programu i jego wdro�enie wymaga czasu, wysiku i kosztów. Ewaluacja na 
ró�nych etapach opracowywania programu i jego wdro�enia su�y minimalizacji tych kosztów 
i wysiku. Pytania, na które nale�y odpowiedzie� przy wykonywaniu ewaluacji zale�� od tego, czy 
ocena zwi�zana jest z penym wdro�eniem programu czy z programem b�d�cym w trakcie 
opracowywania a tak�e od etapu jego opracowywania. We wczesnych etapach opracowywania 
programu korzystne s� proste oceny na ma� skal�, podczas gdy dla programów wdro�onych lub 
w peni opracowanych niezb�dna mo�e by� szeroka ocena przy zastosowaniu kryteriów 
dotycz�cych zachowa� i wypadków. 

Podstawowe kroki przy wykonywaniu oceny to: analiza problemu obejmuj�ca analiz� 
wypadków, zagro�e�, wiedzy, postaw, zachowa� itd. okre�lonych adresatów, analiza ksztatuj�ca 
obejmuj�ca ocen� procesu i produktu, ocena podsumowuj�ca. 

Programy wychowania komunikacyjnego i materiay dydaktyczne powinny by� oceniane 
w celu zapewnienia osi�gni�cia optymalnych efektów. 

Analiza problemu jest pierwszym krokiem przy opracowywaniu programu. Na podstawie 
analizy problemu mo�na zidentyfikowa� grupy wysokiego ryzyka jako grupy adresatów 
wychowania komunikacyjnego i mo�na sformuowa� dla tych grup cele edukacyjne. Analiza 
problemu powinna obejmowa� analiz� wypadków, analiz� konfliktów, analiz� zachowa�, czynniki 
sytuacyjne, spoeczne i psychologiczne oraz analiz� cech systemu edukacyjnego, w którym ma 
funkcjonowa� program wychowania komunikacyjnego. 

Przed wykonaniem ewaluacji nale�y jasno sformuowa� cele ogólne i cele operacyjne badanego 
programu. Kryteria oceny oraz narz�dzia badawcze stosowane w ocenie powinny wynika� z celów 
programu. Cele mog� dotyczy� wiedzy, zrozumienia, percepcji i umiej�tno�ci psychomotorycznych, 
zdolno�ci do postrzegania ryzyka, postaw w stosunku do bezpiecze�stwa oraz zachowania. 

Ocena ksztatuj�ca (formatywna) powinna by� prowadzona w celu zebrania informacji 
wspomagaj�cych program wychowania komunikacyjnego w zakresie akceptacji, atwo�ci 
w u�yciu itd. (ocena procesu) oraz oceny w zakresie wyników ocenianego programu (ocena 
produktu). Ocena podsumowuj�ca (konkluzywna) powinna by� przeprowadzona, gdy program ma 
by� wdra�any na szerok� skal�. W tym przypadku ocena wymaga badania efektów programu 
w zakresie zamian w zachowaniach lub udziau grup odbiorców w konfliktach lub wypadkach. 
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Nale�y opracowa� specjalne narz�dzia badawcze, w zale�no�ci od rodzaju oceny. Nale�y 
zatroszczy� si� o to, aby byy one trafne i rzetelne. 

Wyniki bada� oceniaj�cych powinny by� dokadnie sprawdzone, zanim wyci�gnie si� wnioski 
na ich podstawie. Specjaln� uwag� nale�y po�wi�ci� mo�liwo�ci wyci�gni�cia faszywych 
wniosków na podstawie analizy danych statystycznych. 

Podczas planowania oceny programu nale�y uwzgl�dni� czas konieczny do przeprowadzenia 
rzetelnej oceny. Ocena niekiedy mo�e by� bardzo czasochonna, a wi�c proces podejmowania 
decyzji wzgl�dem opiniowanego programu powinien by� odpowiednio zaplanowany. 
W przypadku wyst�pienia ogranicze� czasowych nie nale�y podejmowa� oceny. 

Ocena programu i materiaów dydaktycznych powinna by� integraln� cz��ci� rozwoju 
programu na dowolnym poziomie. 

Wyniki bada� oceniaj�cych program powinny zosta� opublikowane, nawet je�li nie s� 
znacz�ce lub s� negatywne. 
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