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1. Za:o;enia programu
5ycie to najcenniejszy dar od Boga. Trzeba ten dar szanowa6 i by6
odpowiedzialnym za niego. Ta odpowiedzialno#6 dotyczy szczególnie wszystkich
u ytkowników dróg. Papie Jan XXIII powiedzia : Ka dy, kto nie stosuje si do
przepisów drogowych, narusza Prawo Boskie. Prawo Boskie (prawo naturalne)
powinno inspirowa6 do moralnego dzia ania ka dego uczestnika ruchu drogowego.
Wyznacznikiem tego prawa jest Dekalog, który mo emy pozna6 za po#rednictwem
Objawienia Bo ego, jak i ludzkiego rozumu. W swoim Apelu do kierowców
Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura stwierdza: W wypadkach
na polskich drogach, szosach i ulicach ponosimy dzie! w dzie! ogromne straty
moralne i materialne, wielu bli#nich doznaje cierpie!. (…)Dane statystyczne s(
zatrwa aj(ce: co roku blisko sze*+ tysi cy zabitych i dziesi ciokrotnie wi cej
rannych- tyle mamy ofiar nieszcz *liwych zdarze! na drogach. Te liczby powinny
sk/oni+ ka dego z nas do przeprowadzenia osobistego rachunku sumienia, w
którym ocenimy, na ile jeste*my odpowiedzialni za zagro enia wyst puj(ce w
ruchu drogowym czy dostatecznie dbamy o ycie w/asne, czy innych uczestników
ruchu drogowego.
Sprawa bezpiecze1stwa na europejskich, a szczególnie naszych polskich
drogach staje si@ równie priorytetem w dzia alno#ci naszych polityków i
decydentów. Podkre#laj. to np. nasi po owie dzia aj.cy w Parlamencie
Europejskim.
Jeden z tych pos ów Leopold Józef Rutowicz potwierdzi w swym wyst.pieniu,
e: wa ne s( kwestie ujednolicenia i egzekwowania przepisów drogowych
w Unii Europejskiej, zwi kszenie odpowiedzialno*ci za prowadzenie pojazdów pod
wp/ywem alkoholu i narkotyków, opracowanie dobrych programów edukacyjnych
dla m/odzie y oraz propagowanie bezpiecze!stwa przez dost pne *rodki
techniczne. Nale y równie poprawi+ jako*+ dróg, ich nawierzchni, opracowa+
plany
ich
unowocze*nienia.
Inspiracj@ dla niniejszego programu stanowi. zalecenia instrukcji Papieskiej Rady
Duszpasterstwa Migrantów i Podró nych og oszonej 19 czerwca 2007 r. w
Watykanie, programy Krajowego Duszpasterstwa Kierowców, przedsi@wzi@cia
MIVA- Polska oraz program profilaktyczno-wychowawczy Zespo u Szkó
Mechaniczno- Samochodowych w Zabrzu.
Program Dekalog kierowcy ma na celu u#wiadomienie m odym kierowcom
konieczno#ci kierowania si@ zasadami religijno- etycznymi w ruchu drogowym.
Pragnie obj.6 wszystkich m odych u ytkowników dróg w wieku 18- 20 lat, którzy
akurat w tym okresie, po uko1czeniu kursów prawa jazdy, rozpoczynaj.
kierowanie motocyklami oraz samochodami. Wed ug statystyk ta najm odsza
grupa kierowców powoduje najwi@cej wykrocze1 i wypadków drogowych. W
szczególno#ci program jest przeznaczony do realizacji w klasie trzeciej technikum.

2. Cele programu
Cel ogólny:
-motywowanie m/odzie y do etyczno- religijnych postaw i zachowa!
poprawiaj(cych bezpiecze!stwo ruchu drogowego
Cele szczegó:owe:
- u*wiadomienie uczniom konieczno*ci dobrego przygotowania si
do jazdy pojazdem mechanicznym,
- rozbudzanie potrzeby modlitwy przed i po je#dzie,
- kszta/towanie poszanowania dla drugich u ytkowników ruchu drogowego,
- zapoznanie uczniów z postaci( *w. Krzysztofa- patrona kierowców,
- u*wiadomienie uczniom, e ich nieprawid/owe zachowanie w ruchu
drogowym prowadzi do zagro enia ycia,
- wskazanie skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wp/ywem
alkoholu czy *rodków odurzaj(cych,
- motywowanie uczniów do poczucia odpowiedzialno*ci za zdrowie i ycie
bli#nich,
- u*wiadamianie konieczno*ci dostosowania si kierowców do obowi(zuj(cych przepisów ruchu drogowego,
- kszta/towanie postawy bezinteresownej pomocy innym u ytkownikom ruchu
drogowego zw/aszcza podczas nieszcz *liwych wypadków,
- motywowanie do wspó/pracy ze wszystkimi osobami dbaj(cymi o bezpiecze!stwo na drodze.

3. Metody i formy pracy
Metody:
- dyskusja,
- pogadanka,
- projekcja filmu,
- „burza mózgów”,
- wyk ad,
- praca z tekstem,
- praca z Internetem,
- drama,
Formy pracy:

- metoda „ pytania do eksperta”,
- prezentacja multimedialna.

- frontalna, grupowa, jednostkowa, indywidualna.
4. Tre/ci programowe
Temat lekcji

1.
Ruszaj w drogC
z Bogiem

2.
Szanuj swego
bli niego na
drodze

Cele

Formy realizacji

Przewidywane
osi gni cia

- wprowadzenie
uczniów w tre#6
programu,
- przedstawienie
U*wiadomienie
scenki rodzajowej
uczniom
z ycia Ma6ka N.,
konieczno*ci
- dyskusja na
dobrego
temat
przygotowania si nieprawid owo#ci
do jazdy pojazdem zachowa1
mechanicznym
m odego
cz owieka,
- projekcja filmu
Szko/a
bezpiecznej jazdy,
- podsumowanie
i wnioski z
dyskusji,
- zapoznanie
z ró nymi
formami modlitw
kierowców

Ucze! potrafi:
- prawid/owo
oceni+ swój stan
psychofizyczny
przed jazd(,
- oceni+ stan
techniczny
pojazdu przed
jazd(,
- uwzgl dni+
znaczenie
warunków
atmosferycznych
dla
bezpiecze!stwa
jazdy,
-zaznajomi+ si
z tre*ciami
ró nych modlitw
przeznaczonych
dla kierowców

- wprowadzenie
Kszta/towanie
do tematu,
postawy
- uczniowie
odpowiedniego
metod. ,,
zachowania si na projektów
drodze
uczniowskich”
przedstawiaj.
scenk@ z ycia
Ma6ka N.,
podczas jazdy
samochodem,
- omówienie
zaistnia ej
sytuacji,
- dyskusja,

Ucze!:
-prawid/owo
odnosi si do
u ytkowników
ruchu
drogowego,
-nie u ywa
wulgarnych s/ów
i przekle!stw w
stosunku do
innych kierowców
i pieszych,
-kulturalnie
odnosi si do
s/u b dbaj(cych o

3.
Pami taj o
patronie
kierowców- %w.
Krzysztofie

Zapoznanie
uczniów z
postaci( *w.
Krzysztofapatrona
kierowców

U*wiadamianie
uczniom, e
4.
Nie szar*uj na nieprawid/owe ich
zachowanie w
drodze- *ycie
masz tylko jedno ruchu drogowym
prowadzi do
zgro enia ycia

- wnioski

bezpiecze!stwo na
drodze

- przedstawienie
legend i
historycznych
przekazów na
temat #w.
Krzysztofa,
- zapoznanie si@ z
niektórymi
modlitwami do
patrona
kierowców,
- omówienie
nauki Ko#cio a
dotycz.cej
bezpiecze1stwa w
ruchu drogowym

Ucze! potrafi:
- uzasadni+,
dlaczego *w.
Krzysztof jest
patronem
kierowców,
- przedstawi+
tre*+ niektórych
modlitw do
*w. Krzysztofa,
- wskaza+
podstawowe
aspekty nauczania
Ko*cio/a
dotycz(ce
bezpiecze!stwa na
drogach

- wprowadzenieprzedstawienie
statystyki
wypadków
drogowych,
- ukazanie
typowych
niebepiecznych
sytuacji w ruchu
drogowym,
- zwrócenie uwagi
na etycznoreligijne motywy
dzia ania w
trudnych
sytuacjach na
drodze,
-wnioski

Ucze! potrafi:
- wymieni+
podstawowe
zagro enia ycia
wynikaj(ce z
nieprawid/owych
zachowa! w
ruchu drogowym,
- zapobiega+ tym
zagro eniom
poprzez zmian
swojego
post powania

5.
B d zawsze
trze wym
kierowc

6.
Poznaj zasady
akcji „Krzy/trze wy i
*yczliwy
kierowca”

Wskazanie
skutków
prowadzenia
pojazdów
mechanicznych
pod wp/ywem
alkoholu czy
*rodków
odurzaj(cych

Motywowanie do
poczucia
odpowiedzialno*ci
za zdrowie i ycie
bli#nich

- wprowadzenieprzedstawienie
statystyki
wypadków
dotycz.cych
pijanych
kierowców,
- projekcja filmu
Eksperyment
ukazuj.cego
skutki
prowadzenia
pojazdu pod
wp ywem
alkoholu,
- artyku u Panie
szofer z wozu GN
z 23. 07. 2006 r.
- debata na temat
w/w materia ów,
- podsumowanie,
wnioski
- krótkie
powtórzenie
wiadomo#ci z
lekcji nr 5,
- zapoznanie
uczniów z celami
Ogólnopolskiej
Akcji Pomocy
Kierowcom
„Krzy*- trze#wy
i yczliwy
kierowca,
- omówienie
ogólnych zasad
akcji,
- dyskusja nad
skuteczno#ci.
podejmowanych
dzia a1,
-podsumowanie

Ucze!:
- potrafi okre*li+,
jaka jest reakcja
organizmu na
alkohol,
- zna przepisy
Kodeksu
Drogowego i
Prawa
Ko*cielnego
dotycz(ce
pijanych
kierowców,
- wymienia skutki
prowadzenia
pojazdu pod
wp/ywem
alkoholu i
*rodków
odurzajcych

Ucze! potrafi:
- wskaza+ skutki
dzia/ania
alkoholu na
kieruj(cego
pojazdem,
przedstawi+
zasady
akcji
„Krzy*- trze#wy i
yczliwy
kierowca”,
-motywowa+
innych do jazdy
„na trze#wo”

U*wiadomienie
konieczno*ci
dostosowania si
kierowców do
obowi(zuj(cych
przepisów ruchu
drogowego

- wyk ad:
przedstawienie
ogólnych zasad
Kodeksu
Drogowego,
KKK,
prezentacja
multimedialna
niektórych
wypadków
drogowych,
- pogadanka na
temat wype niania
zalece1 prawa
drogowego,
-omówienie
niektórych
sytuacji
drogowych,
-podsumowanie,
notatki

Ucze!:
- zna podstawowe
przepisy Kodeksu
drogowego,
- potrafi
zachowa+ si w
okre*lonych
sytuacjach,
- umie wyja*ni+
potrzeb
dostosowania si
do przepisów
ruchu
drogowego

Ukazanie
potrzeby
8.
Pomagaj bli nim pomagania innym
u ytkownikom
na drodze
ruchu drogowego

- przypomnienie
chrze#cija1skiej
zasady: „Kochaj
bli#niego, jak
siebie samego…”
- przypowie#6
„O mi/osiernym
Samarytaninie”
Lk 10, 25- 37
- pogadanka na
temat
praktycznych
form pomocy
bliMnim na drodze

Ucze!:
- potrafi sobie
u*wiadomi+, e
nigdy nie jest sam
na drodze,
- wie o obowi(zku
udzielenia
pomocy bli#niemu
na drodze,
- potrafi w
praktyczny sposób
pomóc bli#nim

7.
Przestrzegaj
przepisów ruchu
drogowego

- przypomnienie
zasady
konieczno#ci
pomocy drugiemu
cz owiekowi,
- wyk ad go#ciaprelegenta o
zasadach
udzielania
pierwszej
pomocy,
-omówienie
niektórych
podstawowych
zasad udzielania
pierwszej pomocy
i zachowania si@
podczas wypadku

Ucze!:
- wie, jak ma
post powa+ w
razie wypadku
drogowego,
- zna podstawowe
zasady udzielania
pierwszej pomocy,
- rozumie
konieczno*+
udzielenia
pomocy w razie
wypadku

powtórzenie
materia u
z
Motywowanie do poprzednich
wspó/pracy ze
lekcji,
10.
wszystkimi
- wyk ad
Wspó7pracuj
osobami
przedstawiciela
z innymi osoba
dbaj(cymi o
Wydzia u Ruchu
mi dbaj cymi
o bezpiecze8stwo bezpiecze!stwo na Drogowego
drodze
Policji na temat
na drodze
bezpiecze1stwa
w ruchu
drogowym,
- poszukiwanie
wzajemnych
p aszczyzn
wspó pracy w tej
dziedzinie
(rodzina, Ko#ció ,
szko a, policja),
- przedstawienie
akcji

Ucze!:
- dostrzega
konieczno*+
wspó/pracy ze
wszystkimi
osobami
dbaj(cymi o
bezpiecze!stwo na
drodze,
- zna ogólne
zasady
post powania
osób
odpowiedzialnych
za bezpiecze!stwo
na drodze,
- szanuje prac
ludzi
odpowiedzialnych
za bezpiecze!stwo
na drodze

9.
Udziel pomocy w
razie wypadku
drogowego

Kszta/towanie
postawy
bezinteresownej
pomocy podczas
wypadku
drogowego

prowadzonych w
Europie i
Polsce,
dotycz.cych
bezpiecze1stwa w
ruchu drogowym

5. Scenariusze lekcji
1.
Temat: Wyruszaj w drogC z Bogiem.
Cel ogólny:
U#wiadomienie uczniom konieczno#ci dobrego przygotowania si@ do jazdy
pojazdem mechanicznym.
Po zako8czeniu lekcji ucze8 powinien:
- prawid owo oceni6 swój stan psychofizyczny przed jazd.,
- oceni6 stan techniczny pojazdu przed jazd.,
- potrafi6 uwzgl@dni6 znaczenie warunków atmosferycznych dla bezpiecze1stwa jazdy,
- zna tre#6 ró nych modlitw przeznaczonych dla kierowców
Metody i formy pracy:
- opowiadanie, pogadanka, wyk ad, projekcja filmu,
- formy pracy: indywidualna, frontalna
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik
multimedialny, Pismo wi@te

Przebieg lekcji:
1. Czynno#ci wst@pne:
- zaproszenie uczniów do wspólnej modlitwy,
- sprawdzenie obecno#ci
2. Wprowadzenie do tematu:
- nauczyciel na pocz.tku lekcji przedstawia za o enia programu
„Dekalog m/odego kierowcy”,
- wyk ad wprowadzaj.cy w temat,
- zapis tematu na tablicy
3. Rozwini@cie:

- przedstawienie opowiadania o Ma6ku N.: Maciek jest uczniem
IV klasy technikum. Jest sobota, ale Maciek idzie do pracy.
Wczoraj by/ na nie#le zakrapianej imprezie, dlatego dzisiaj ma
k/opoty ze wstawaniem. Budzik wyrwa/ go z tak przyjemnego
snu. By/a 6.20. O 7.00 mia/ by+ w warsztacie, gdzie troch sobie
dorabia/. Ale szef nie znosi/ spó#nie!. Jedno takie…i do
widzenia. Dlatego b/yskawicznie zjad/ *niadanie, i nie budz(c
rodziców, szybko zbieg/ z trzeciego pi tra przed blok, gdzie sta/
zaparkowany jego ,,maluch”, czyli Fiat 126 P, szczytowe
osi(gniecie naszej motoryzacji. Pogoda by/a fatalna. Sypa/
g sty *nieg, a temperatura nie przekracza/a zero stopni.
Oczywi*cie Maciek si tym nie przejmowa/, odgarn(/ troch
*nieg z przedniej szyby i „ruszy/ z kopyta” z parkingu, nie
ogl(daj(c si na prawo i lewo. Chcia/ zd( y+ na 7.00. Troch
#le mu si jecha/o, bo nie widzia/ nic przez za*nie one szyby.
Zreszt( te by/ lekko ”wczorajszy”, ale pomimo tego
przy*piesza/ coraz bardziej. Licznik wskazywa/ prawie 80
km/godz. Zbli a/ si do du ego skrzy owania z *wiat/ami.
Zapali/o si z jego strony akurat ó/te *wiat/o. „Jeszcze
zd( …”-pomy*la/…i nagle poczu/ uderzenie drugiego
samochodu w ty/ ,,malucha”. By/o po je#dzie…!
- dyskusja na temat „Jakie b/ dy pope/ni/ Maciek?”,
- podsumowanie dyskusji,
- projekcja I cz@#ci filmu „Szko/a bezpiecznej jazdy”,
przedstawiaj.cego prawid owe przygotowanie si@ do jazdy
samochodem,
- wskazanie prawid owych zachowa1 przed przyst.pieniem do
jazdy pojazdem mechanicznym,
- omówienie niektórych form modlitw dla kierowców
4. Podsumowanie lekcji:
- wnioski,
- uzupe nienie notatek,
- ewaluacja pracy nauczyciela i uczniów,
- modlitwa ko1cowa.

2.
Temat: Szanuj swego bliEniego na drodze.
Cel ogólny:
Kszta towanie postawy odpowiedniego zachowania si@ na drodze.
Po zako8czeniu lekcji ucze8:
-prawid owo odnosi si@ do pozosta ych u ytkowników ruchu,
-nie u ywa wulgarnych s ów i przekle1stw w stosunku do innych
kierowców i pieszych,
-kulturalnie odnosi si@ do s u b dbaj.cych o bezpiecze1stwo na
drodze
Metody i formy pracy:
- opowiadanie, metoda „projektów uczniowskich”, pogadanka, wyk ad,
- formy pracy: indywidualna, frontalna
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik, Pismo
wi@te, radiomagnetofon, „Ksi. eczka Kierowcy”- zapis multimedialny
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze
2.Wprowadzenie do tematu:
- wyk ad: Chrze*cijanin ma nie tylko moralny obowi(zek odpowiedniego przygotowania si do jazdy pojazdem( np. rowerem,
motocyklem czy samochodem), ale tak e w/a*ciwego zachowania
podczas podró y. Dlaczego? Bo jest chrze*cijaninem, *wiadkiem
Jezusa Chrystusa. Ten za*, gdy spytano si Go o najwa niejsze
przykazanie powiedzia/: „BCdziesz mi:owa: Pana Boga swego ca:ym
swoim sercem, ca:G swojG duszG i ca:ym swoim umys:em. (…)
BCdziesz mi:owa: swego bliEniego jak siebie samego” (Kp: 19, 18; Mt
22, 37. 39).
- zapis tematu na tablicy,
- pogadanka, dotycz.ca kwestii: ,, Moja postawa jako uczestnika

ruchu drogowego wobec drugiego cz owieka”.

3. Rozwini@cie:
- przedstawienie przygotowanej wcze#niej przez uczniów scenki
rodzajowej, ukazuj.cej nieodpowiednie zachowania Ma6ka N.
w stosunku do innych u ytkowników na drodze ( piesi,
rowerzy#ci, inni kierowcy, policjanci),
- dyskusja na temat nieprawid owych zachowa1 Ma6ka,
- zapis najwa niejszych wypowiedzi na tablicy,
- przedstawienie „Sze*ciu zasad kulturalnego kierowcy”
zawartych w Ksi( eczce kierowcy ( wydanej przez MIVA
Polska
i Krajowego Duszpasterza Kierowców, s. 28- 29),
- pogadanka na temat w/w zasad
4. Podsumowanie lekcji:
- uzupe nienie notatek,
- na zako1czenie uczniowie oceniaj. przebieg lekcji i swoje zaanga owanie,
- wnioski,
- modlitwa ko1cowa.

3.
Temat: PamiCtaj o /wiCtym Krzysztofie- patronie kierowców.
Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów z postaci. #w. Krzysztofa- patrona kierowców.
Po zako8czeniu lekcji ucze8:
- uzasadnia, dlaczego #w. Krzysztof jest patronem kierowców,
- zna niektóre modlitwy czy nabo e1stwa do #w. Krzysztofa,
- potrafi wymieni6 niektóre aspekty nauczania Ko#cio a dotycz.ce
bezpiecze1stwa na drogach
Metody i formy pracy:
- opowiadanie, metoda, pogadanka, wyk ad,

- formy pracy: indywidualna, frontalna
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik, Pismo
wi@te, radiomagnetofon, „Ksi. eczka Kierowcy”- zapis multimedialny
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze
2.Wprowadzenie do tematu:
- wyk ad Legendy i przekazy historyczne na temat *w. Krzysztofa
( Ksi( eczka Kierowcy, s. 7- 9),
- zapisanie tematu na tablicy
3.Rozwini@cie:
- wyja#nienie etymologii imienia „Krzysztof” (gr. Christo- forustzn. nios.cy Chrystusa),
- przedstawienie niektórych modlitw i nabo e1stw do #w. Krzysztofa
np. Modlitwa przed podró (, Litania i nowenna do *w. Krzysztofa,
- podanie przyk adów parafii w Polsce p/w #w. Krzysztofa (Podkowa
Le#na, Tychy),
- przekazanie informacji, i w dniu 25 lipca – przypada liturgiczne
wspomnienie #w. Krzysztofa ( wówczas to kap an udziela b ogos awie1stwa wszystkim kierowcom i dokonuje po#wi@cenia pojazdów),
- przedstawienie elementów nauki Ko#cio a na temat bezpiecze1stwa
na drogach (KKK 2290, nauczania papie y-Jana XXIII, Jana Paw a II,
Benedykta XVI, Stolicy Apostolskiej- Watyka!ski Dekalog Kierowcy,
- zanotowanie najwa niejszych faktów w zeszytach
4.Podsumowanie lekcji:
- uzupe nienie notatek,
- na zako1czenie uczniowie oceniaj. przebieg lekcji i swoje zaangaowanie,
- wnioski,
- modlitwa ko1cowa.

4.
Temat: Nie szar;uj na drodze- ;ycie masz tylko jedno!
Cel ogólny:
U#wiadamianie uczniom, e nieprawid owe ich zachowanie w ruchu
drogowym prowadzi do zagro enia ycia.
Po zako8czeniu lekcji ucze8:
- dostrzega zagro enia wynikaj.ce z nieprawid owych swoich zachowa1 w ruchu drogowym,
- potrafi wymieni6 podstawowe zagro enia ycia podczas kierowania
pojazdem mechanicznym,
- umie zapobiega6 tym zagro eniom poprzez zmian@ swojego post@powania
Metody i formy pracy:
- „burza mózgów”, pogadanka, wyk ad,
- formy pracy: indywidualna, grupowa.
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik, Pismo
wi@te, radiomagnetofon, „Ksi. eczka Kierowcy”- zapis multimedialny
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze
2.Wprowadzenie do tematu:
- wyk ad : Iwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, e dotychczas na *wiecie zgin /o w wypadkach drogowych oko/o 25
milionów ludzi. Dane te obejmuj( okres od 1896 r, kiedy to w
Londynie zanotowano pierwsz( *mierteln( ofiar wypadku
drogowego. Dzi* na drogach wszystkich kontynentów ginie rocznie
oko/o 1,2 mln osób. Czterdzie*ci procent wszystkich zabitych to
dzieci i m/odzie , m czy#ni stanowi( oko/o 75 procent ofiar

*miertelnych w*ród osób poni ej 25 roku ycia(dane Komendy
G ównej Policji).
Statystyka jest wiec zatrwa aj(ca. Wielu z tych wypadków da/oby
si na pewno unikn(+. Ale na samo takie zdarzenie (wypadek
drogowy) oddzia/ywaj( ró ne czynniki. Podstawowym podmiotem
takiego zdarzenia jest jednak cz/owiek. To przede wszystkim
kierowca i jego pojazd decyduj( o nag/ym zdarzeniu, jakim jest
wypadek drogowy.
- zapisanie tematu na tablicy
3.Rozwini@cie:
- przekazanie informacji: W Polsce dane dotycz(ce wypadków s(
równie bardzo niepokoj(ce- co roku ginie kilka tysi cy ludzi,
a dziesi ciokrotnie wi cej zostaje rannych( z „ Apelu do
kierowców” Krajowego Duszpasterza Kierowców). Polska jest
krajem
tranzytowym, którego drogi znajduj( si cz sto w
op/akanym stanie. Dlatego od kierowców wymaga si du ych
umiej tno*ci, ale i te rozs(dnej jazdy.
- przedstawienie przyk adów niebezpiecznych sytuacji drogowych:
w/(czanie si do ruchu, wyprzedzanie, przeje d anie przez
przejazd kolejowy, tramwajowy, jazda w warunkach zmniejszonej
przejrzysto*ci powietrza itp.,
- uczniowie metod. „burzy mózgów”( w grupach) podaj. ró ne
rozwi.zania przyk adowych sytuacji na drodze,
- omówienie podstawowych wykrocze1 drogowych: nadmierna
pr dko*+,
niedostosowanie
pr dko*ci
do
warunków
atmosferycznych, nieprawid/owe wyprzedzanie, wymuszanie
pierwsze!stwa przejazdu, jazda pod wp/ywem alkoholu itp.,
- przypomnienie uczniom, e ka de takie wykroczenie stanowi
równie dla chrze#cijanina Mród o grzechu,
- zanotowanie najwa niejszych informacji w zeszytach
4.Podsumowanie lekcji:
- uzupe nienie notatek,
- ewaluacja pracy nauczyciela i uczniów,
- wnioski
- modlitwa ko1cowa.

5.
Temat: BGdE zawsze trzeEwym kierowcG.
Cel ogólny:
Ukazanie skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wp ywem alkoholu czy #rodków odurzaj.cych.
Po zako8czeniu lekcji ucze8:
- potrafi okre#li6, jaka jest reakcja organizmu na alkohol,
- zna przepisy Kodeksu Drogowego i Prawa Ko#cielnego dotycz.ce
pijanych kierowców,
- wymienia skutki prowadzenia pojazdu pod wp ywem alkoholu czy
#rodków odurzajacych
Metody i formy pracy:
- projekcja filmu Eksperyment, pogadanka, wyk ad,
- formy pracy: indywidualna, grupowa
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik, Pismo
wi@te, radiomagnetofon, „Ksi. eczka Kierowcy”- zapis multimedialny,
artyku y z „Go*cia Niedzielnego”, „Dziennika”
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze
2.Wprowadzenie do tematu:
- wyk ad: Jazda pojazdami mechanicznymi, przebywanie na drogach
w stanie nietrze#wym czy pod wp/ywem narkotyków to obecnie jeden
z najwa niejszych problemów w Polsce. W 2005 roku policjanci
zatrzymali a 85 tysi cy pijanych kierowców. Spowodowali oni 4005
wypadków. Zgin /o w nich 490 osób. A 5609 ludzi zosta/o
rannych(GN z 23. 07. 2006 r.). (…) Za* w 2007 roku policja

zatrzyma/a na drogach 159346 nietrze#wych kieruj(cych pojazdami
(,,Dziennik” z 14. 010 2008 r.).

3.Rozwini@cie:
- projekcja filmu Eksperyment promuj.cego akcj@ „Krzy*-trze#wy
i yczliwy kierowca”, która jest cz@#ci. Ogólnoeuropejskiej
Kampanii Wyznaczony-TrzeMwy Kierowca (Pan- European
Designated Campaign),
- pogadanka na temat wy#wietlonego filmu,
- omówienie i zapisanie najwa niejszych danych ukazuj.cych wp yw
alkoholu na organizm kierowcy:
Ryzyko zagro;enia wypadkiem zwiCksza siC:
- 7 razy przy stC;eniu 0, 5- 1, 0 promila
- 31 razy przy stC;eniu 1, 0- 1, 5 promila
- 128 razy powy;ej 1, 5 promila
Reakcja fizjologiczna organizmu na alkohol:
0, 1 promila
0, 2 promila
0, 3 promila
0, 5 promila

0, 8 promila
1- 2 promile
2- 3 promile
3- 4 promile

Rozproszona uwaga
D:u;sze spostrzeganie
Drobne zaburzenia równowagi i koordynacji, gorsze
spostrzeganie kszta:tu przedmiotu z oddali
Pobudliwo/O, pogorszenie koordynacji wzrokoworuchowej, ostro/ci widzenia i oceny odleg:o/ci,
opóEnienie adaptacji oka do ciemno/ci i ruchomych
/wiate:
B:Cdna ocena w:asnych mo;liwo/ci, znaczne obni;enie
samokontroli i koncentracji
Zaburzenia równowagi, sprawno/ci intelektualnej i
pamiCci, brawura, opóEnienie czasu reakcji, wahania
nastroju
Zaburzenia mowy, wzmo;ona senno/O, obni;enie
zdolno/ci w:asnego zachowania i poruszania siC
Spadek ci/nienia krwi, obni;enie temperatury, mo;liwy
zanik funkcji oddechowych, powy;ej 4 promile- /piGczka

- przedstawienie prawnych aspektów prowadzenia pojazdu pod wp ywem alkoholu lub innego #rodka odurzaj.cego:

Katechizm Ko#cio a Katolickiego nr 2290: „Ci, którzy w stanie
nietrzeEwym lub na skutek nadmiernego upodobania do szybko/ci
zagra;ajG bezpieczePstwu drugiego cz:owieka i swemu w:asnemu- na drogach, na morzu lub w powietrzu- ponoszG powa;nG winC.”

Kodeks o Ruchu Drogowym Art. 135:
Policjant:
1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
a) stwierdzenia, ;e kierujGcy pojazdem znajduje siC w stanie
nietrzeEwo/ci (0, 5 promila i wiCcej) lub w stanie po u;yciu
alkoholu(0, 2- 0, 5 promila) albo /rodka dzia:ajGcego podobnie
do alkoholu.
4.Podsumowanie lekcji:
- uzupe nienie notatek,
- na zako1czenie uczniowie oceniaj. przebieg lekcji i swoje zaangaowanie,
- wnioski,
- modlitwa ko1cowa.
6.
Temat: Poznaj zasady akcji „Krzy/- trzeEwy i ;yczliwy kierowca”.
Cel ogólny:
Motywowanie do poczucia odpowiedzialno#ci za zdrowie i ycie bliMnich.
Po zako8czeniu lekcji ucze8:
- potrafi przedstawi6 skutki dzia ania alkoholu na kieruj.cego pojazdem,
- zna zasady akcji „Krzy#- trzeMwy i yczliwy kierowca”,
- motywuje innych do jazdy „na trzeMwo”
Metody i formy pracy:
- prezentacja multimedialna, pogadanka, wyk ad, drama,
- formy pracy: jednostkowa, grupowa

Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik,
Ksi( eczka Kierowcy - zapis multimedialny, artyku z „Go*cia
Niedzielnego”
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze
2.Wprowadzenie do tematu:
- przypomnienie podstawowych wiadomo#ci o nast@pstwach
wynikaj.cych z prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wp ywem
alkoholu lub narkotyków,
3.Rozwini@cie:
- odegranie scenki rodzajowej (drama) na temat „Jeste*cie moimi
przyjació/mi i zale y mi na was” (scenariusz przygotowany przez
mgr Grzegorza G@sikowskiego nauczyciela z XLII Liceum
Ogólnokszta c.cego im. M. Konopnickiej w Warszawie),
- wyk ad: Ogólnopolska Akcja „Krzy* - trze#wy i yczliwy kierowca”
to nowy sposób na zmniejszenie liczby wypadków drogowych
spowodowanych przez pijanych kierowców. Polega to na tym, e na
ró nych imprezach, przyj ciach, weselach wyznacza si kogo*
(Krzysia), kto nie pije alkoholu podczas tej imprezy. Dla wyró nienia
spo*ród innych ma wpi ty na ubraniu znaczek „Krzy*”,
zaprojektowany przez pana Andrzeja Mleczk . Chodzi o to, aby
pozostali uczestnicy imprezy wiedzieli, e ta osoba mo e ich odwie#+
do domu. Dlatego powinni si odnosi+ do „Krzysia” z szacunkiem, nie
namawia+ i cz stowa+ go alkoholem. Akcja ta ma na celu przede
wszystkim pomóc bezpiecznie wróci+ do domu, uchroni+ przed
skutkami przekroczenia prawa lub przed wypadkiem, który mo e
sko!czy+ si nieraz yciow( tragedi(.
Akcj organizuje MIVA Polska- Mission Vehicle Association
(stowarzyszenie na rzecz misyjnych *rodków transportu), Krajowy
Duszpasterz Kierowców. Akcj propaguje równie Fundacja
Krzysztofa Ho:owczyca „Kierowca bezpieczny”.
- uczniowie metod. debaty podaj. argumenty za i przeciw w/w akcji.
4.Podsumowanie lekcji:
- uzupe nienie notatek,
- na zako1czenie uczniowie oceniaj. przebieg lekcji i swoje zaangaowanie,
- wnioski,

- modlitwa ko1cowa.

7.
Temat: Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.
Cel ogólny:
U#wiadomienie konieczno#ci dostosowania si@ kierowców do obowi.zuj.cych przepisów ruchu drogowego.
Po zakoPczeniu lekcji uczeP:
- zna podstawowe przepisy Kodeksu Drogowego,
- potrafi zachowa6 si@ poprawnie w okre#lonych sytuacjach,
- umie wyja#ni6 potrzeb@ dostosowania si@ do przepisów prawa
Metody i formy pracy:
- prezentacja multimedialna, pogadanka, wyk ad,
- formy pracy: indywidualna, frontalna, grupowa
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik,
Ksi( eczka Kierowcy - zapis multimedialny, Podr czny Kodeks Drogowy
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze.
2.Wprowadzenie do tematu:
- wyk ad: przedstawienie ogólnych zasad Kodeksu drogowego( Rozdz.
II Art. 3- 5), zalece! nauki Ko*cio/a (KKK 2260), dotycz.cych
bezpiecze1stwa ruchu drogowego( zapis na tablicy).
3.Rozwini@cie:

- przedstawienie z prezentacji multimedialnej niektórych zdj@6 z
wypadków drogowych, (Prezentacja nr. 3) ,
- pogadanka na temat w/ wymienionych zdarze1,
- projekcja Multimedialnego przewodnika dla kierowców-stan prawny
sierpie! 2007,
- omówienie trudnych sytuacji drogowych (praca w grupach)
4.Podsumowanie lekcji:
- uzupe nienie notatek,
- ewaluacja pracy nauczyciela i uczniów,
- wnioski,
- modlitwa ko1cowa.
8.
Temat: Pomagaj bliEnim na drodze.
Cel ogólny:
Ukazanie potrzeby pomagania innym u ytkownikom ruchu drogowego.
Po zakoPczeniu lekcji uczeP:
- potrafi sobie u#wiadomi6, e nigdy nie jest sam na drodze,
- wie, e zobowi.zany jest pomóc bliMniemu na drodze,
- umie w praktyczny sposób pomóc bliMnim
Metody i formy pracy:
- prezentacja multimedialna, analiza tekstu, wyk ad, pogadanka,
- formy pracy: indywidualna, grupowa.
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik,
Ksi( eczka Kierowcy- zapis multimedialny, Pismo wi@te.
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze
2.Wprowadzenie do tematu:
- przypomnienie biblijnej zasady mi o#ci bliMniego (Mt 22, 39),
- analiza strukturalna tekstu Przypowie*+ o mi/osiernym
Samarytaninie- k 10, 25- 37 (praca w grupach)
3. Rozwini@cie:

- wyk ad: Pomoc swojemu bliMniemu jest podstawow. zasad.
post@powania moralnego ka dego chrze#cijanina. Biskup Wiktor
Skworc, wspó odpowiedzialny za Krajowe Duszpasterstwo
Kierowców,
w swoim wst@pie do Ksi( eczki Kierowców,
stwierdza: W drodze rzadko bywa si samemu- przewa nie dzieli si j(
z innymi lud#mi. Sztuk( jest widzie+ we wspó/u ytkowniku drogi
swego bli#niego- siostr i brata. G/oszone przez Duszpasterstwo
motto ,,Kierujmy si mi/o*ci( na drodze” trzeba realizowa+ na
ka dym odcinku wspólnej trasy i przyobleka+ w praktyk konkretnych
postaw, zachowa! oraz wzajemnej modlitwy. Braterstwo kierownicy
ka e okazywa+ wszystkim yczliwo*+ i dobro+; by+ cierpliwym,
przewiduj(cym i uczynnym. Niech starsi, bardziej do*wiadczeni
kierowcy staj( si przyk/adem dla m/odszych i mniej zaprawionych
adeptów kierownicy (Ksi( eczka Kierowcy, s. 4).
- przedstawienie za pomoc. prezentacji multimedialnej kilku
typowych sytuacji na drodze ( awaria na drodze, spotkanie z
kierowc., który nie zna drogi, holowanie uszkodzonego pojazdu,
post@powanie w razie kolizji itp.),
- pogadanka na temat w/w sytuacji drogowych
4. Podsumowanie lekcji:
- uzupe nienie notatek,
- na zako1czenie uczniowie oceniaj. przebieg lekcji i swoje zaangaowanie,
- wnioski,
- modlitwa ko1cowa.

9.
Temat: Udziel pomocy w razie wypadku drogowego.
Cel ogólny:
Kszta towanie postawy bezinteresownej pomocy podczas wypadku drogowego.
Po zakoPczeniu lekcji uczeP:
- wie, jak ma post@powa6 w razie wypadku drogowego,
- zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
- rozumie konieczno#6 udzielenia pomocy w razie wypadku
Metody i formy pracy:

- prezentacja multimedialna, wyk ad, pogadanka, metoda „pytania do eksperta”,
- formy pracy: indywidualna, grupowa.
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik,
Ksi( eczka Kierowcy- zapis multimedialny, Podr czny Kodeks Drogowy
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze
2.Wprowadzenie do tematu:
- przypomnienie materia u z poprzedniej lekcji o konieczno#ci
udzielania pomocy drugiemu cz owiekowi,
- wyk ad: „Wypadek, co robi+” -przedstawienie podstawowych zasad
post@powania w razie wypadku drogowego (Ksi( eczka Kierowcy,
s. 29- 32).
3. Rozwini@cie:
- metoda „pytania do eksperta”: uczniowie zadaj. zaproszonemu
ekspertowi (lekarz, piel@gniarka, inspektor BHP) uprzednio
przygotowane pytania, dotycz.ce udzielania pierwszej pomocy w
razie wypadku drogowego.
4.Podsumowanie lekcji:
- uzupe nienie notatek,
- ewaluacja pracy nauczyciela i uczniów,
- wnioski,
- modlitwa ko1cowa.

10.
Temat : Wspó:pracuj z innymi osobami dbajGcymi o bezpieczePstwo
na drodze.
Cel ogólny:
Motywowanie do wspó pracy ze wszystkimi osobami dbaj.cymi o bezpiecze1stwo na drodze.

Po zakoPczeniu lekcji uczeP:
- dostrzega konieczno#6 wspó pracy ze wszystkimi osobami dbaj.cymi o bezpiecze1stwo na drodze,
- zna ogólne zasady post@powania osób odpowiedzialnych za bezpiecze1stwo na drodze,
- szanuje prac@ ludzi odpowiedzialnych za bezpiecze1stwo na drodze
Metody i formy pracy:
- prezentacja multimedialna, wyk ad, pogadanka, metoda „ pytania do eksperta”,
- formy pracy: indywidualna, grupowa
Pomoce dydaktyczne potrzebne podczas lekcji: komputer, rzutnik,
Ksi( eczka Kierowcy - zapis multimedialny, Podr czny Kodeks Drogowy
Przebieg lekcji:
1.Czynno#ci wst@pne:
- wspólna modlitwa,
- czynno#ci przygotowawcze
2.Wprowadzenie do tematu:
- wyk ad na temat instytucji i s u b dzia aj.cych w celu poprawy
bezpiecze1stwa na drogach tj.Krajowa Rada Bezpiecze1stwa Ruchu
Drogowego, Wydzia y Ruchu Drogowego Policji, Duszpasterstwo
Kierowców ( Prezentacja nr 3 i 4)
3. Rozwini@cie:
- metoda „pytania do eksperta”: uczniowie zadaj. zaproszonemu
ekspertowi (policjant z Wydzia u Ruchu Drogowego, przedstawiciel
Duszpasterstwa Kierowców, inspektor BHP) uprzednio przygotowane
pytania, dotycz.ce udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
drogowego.
4.Podsumowanie lekcji.
- uzupe nienie notatek,
- na zako1czenie uczniowie oceniaj. przebieg lekcji i swoje zaangaowanie,
- wnioski,
- modlitwa ko1cowa.

6. Ewaluacja programu
Ewaluacja nie zawsze musi mie6 charakter badania naukowego,
chocia powinien j. cechowa6 maksymalny obiektywizm. Jak podaje K.
Wojcieszek jest ona ocen( skuteczno*ci i warto*ci programu. Jest ró nie
rozumiana, ale zasadniczo s( to wszystkie procedury, które maj( wykaza+,
czy osi(gn li*my zamierzony cel, pos/uguj(c si wybranymi instrumentami1.
Natomiast W. Bednarkowa podaje, e: Ewaluator nie ma os(dza+, a raczej
by+ edukatorem, którego sukces nale y szacowa+ wed/ug tego, czego naucz(
si dzi ki niemu inni2.
Bior.c pod uwag@ w/w zasady ewaluacja niniejszego programu
profilaktyczno-wychowawczego b@dzie mia a za zadanie:
- prowadzenie okresowych ankiet, wywiadów, obserwacji,
- przeprowadzenie konkursów z przepisów ruchu drogowego,
- przygotowanie uczniów do Turnieju Motoryzacyjnego,
- sporz.dzenie okresowych sprawozda1 z realizacji programu,
- podanie wniosków i wynikaj.cych z nich poprawek projektu.

7. Formy wspó:pracy z RadG PedagogicznG, rodzicami oraz innymi
osobami odpowiedzialnymi za bezpieczePstwo w ruchu drogowym
Ze wzgl@du na specyfik@ szko y wydaje si@, e program ten b@dzie mia
du e znaczenie dla poprawy bezpiecze1stwa w kierowaniu pojazdami
mechanicznymi przez m odzie naszej szko y. Konieczna jest jednak
wspó praca ze wszystkimi osobami zajmuj.cymi si@ tymi kwestiami.
Szczególnie wa ne wydaje si@ wspó dzia anie z Dyrekcj. szko y, która b@dzie
wydawa6 decyzje dotycz.ce niniejszego programu. Priorytetow. spraw. jest te
1

Wygra+ ycie- szkolny program profilaktyki, Rubikon, Kraków 2002, s. 63.
O szkolnym ocenianiu-os/o! przed stopniami, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000, s. 24 ; zob. w:
KORPOROWICZ L. (red.), Ewaluacja w edukacji.
2

wspó praca z nauczycielami, a szczególnie z wychowawcami oraz
nauczycielami ucz.cymi przedmiotów zawodowych (wymiana do#wiadcze1,
spotkania w ramach zespo ów przedmiotowych, klasowych itp.).
Wa ne jest równie wspó dzia anie z rodzicami poprzez spotkania
(indywidualne czy wywiadówki) oraz zaproszenie ich do pomocy przy
realizacji tego programu (np. na turniej motoryzacyjny).
Wydaje si@ te konieczna dalsza wspó praca z Krajowym Duszpasterzem
Kierowców, Wydzia em Ruchu Drogowego Policji oraz fundacjami „Krzy*trze#wy i yczliwy kierowca”, ”Bezpieczny kierowca” K. Ho owczyca.

8. Bibliografia
BEDNARKOWA W., O szkolnym ocenianiu- os/o! przed stopniami, WE,
KRAKÓW 2000.
Biblia Tysi(clecia, Pallotinum, Pozna1 2005.
JACHIMSKA M., Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu
autorskiego ‘Ry+ skuteczniej, UNUS, Wroc aw 1997.
KARCZMAREK E., Dekalog kierowcy, www. ZSS. Pl~moto/www. _dekalog/
transsam. bezp.2_03 htm.
Katechizm Ko*cio/a Katolickiego, Pallotinum, Pozna1 1994.
Ksi( eczka Kierowcy- Kierujmy si
mi/o*ci( na drodze, Krajowe
Duszpasterstwo Kierowców; MIVA Polska, Warszawa 2006.
KUBIK W., Zarys dydaktyki katechetycznej, WFTJ, Kraków 1990.
KUCHARCZYK P., Panie szofer z wozu, ,,Go#6 Niedzielny” 30 (2006).
MAREK M., Biblia w katechetycznej pos/udze s/owa, WAM, Kraków 1998.
MAREK M. (red.), Program edukacji religijnej dla II klasy liceum oraz II i III
klasy technikum, WAM, Kraków 2003.
Podr czny Kodeks Drogowy- Tekst jednolity ustawy ‘Prawo o ruchu
drogowym’, Grupa IMAGE, Warszawa 2004.
WIERCZYVSKA K., Kierowcy boj( si s(dów, ,,Dziennik” z 14. 01. 2008.
WOJCIESZEK K., Wygra+ ycie- szkolny program profilaktyki, Rubikon,
Kraków 2002.

