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Turniej BRD w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
Edukacja komunikacyjna powoli staje się integralną częścią działalności
polskiej szkoły i jako dział wychowania prozdrowotnego jest obecnie koniecznością i
stanowi prawdziwe wyzwanie w dobie powszechnego rozwoju motoryzacji. Troska o
zdrowie i bezpieczeństwo ucznia powinna towarzyszyć wszystkim działaniom
wychowawczym szkoły. Powinniśmy wykorzystywać każdą nadarzającą się sytuację i
okazję, aby kształtować prawidłowe postawy naszych wychowanków.
Priorytetowym zadaniem w obszarze „Bezpieczeństwo uczniów” Szkolnego
Programu Wychowawczego w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach jest podnoszenie
kultury motoryzacyjnej młodzieży poprzez popularyzowanie zdrowego trybu życia,
kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, upowszechnienie
zasad i przepisów ruchu drogowego.
Jednym ze sposobów wywiązywania się z tego zadania jest coroczny udział
uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
Sukcesy odnoszone przez naszych wychowanków potwierdzają, że droga którą
obraliśmy do realizacji wymienionych celów jest słuszna.
W roku szkolnym 2002/2003 jako reprezentanci województwa łódzkiego po
zwycięskich eliminacjach wojewódzkich zajęliśmy II miejsca w finale
ogólnopolskim Turnieju BRD w Łapanowie W tych samych zawodach nasz uczeń –
Jakub Hejchman zajął również III miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
W poprzednich latach nasi podopieczni również stanowili czołówkę drużyn
w woj. łódzkim zajmując w eliminacjach wojewódzkich:
- IV miejsce w roku 1999/200
- V miejsce w roku 2000/2001
- III miejsce w roku 2002/2003.
Uzyskanie takich wyników poprzedzone było systematyczną, długofalową
pracą.
W pierwszym etapie przygotowań podstawowym zadaniem jest niezbędna
selekcja kandydatów do reprezentacyjnej drużyny, którą przeprowadzamy w styczniu
poprzez eliminacje szkolne. Dalsza praca z wybraną grupą uczniów odbywa się na
zajęcia pozalekcyjnych kółka motoryzacyjnego, prowadzonych przez nauczyciela
techniki w wymiarze jednej godziny w tygodniu.
Od wszystkich uczestników turnieju wymaga się bardzo dobrej znajomości
przepisów ruchu drogowego, praktycznego zastosowania tych przepisów w ruchu
drogowym, wykazania się umiejętnościami jazdy rowerem na sprawnościowym torze
przeszkód oraz wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Aby zdobyć odpowiednią wiedzę teoretyczną uczniowie rozwiązują
przygotowywane przez opiekuna testy, zestawy ćwiczeń, korzystają z materiałów
publikowanych
w czasopismach i książkach związanych z ruchem drogowym, wykorzystują
multimedialne encyklopedie ruchu drogowego, komputerowe programy dydaktyczne.
W swoich przygotowaniach korzystają z bazy adresów internetowych zawierających
testy sprawdzające wiedzę z zakresu ruchu drogowego. Sami uczniowie na zajęciach

G IMNAZJU M NR 1
im. Jana Kochanowskiego
ul. Zagajnikowa 12
95-040 Koluszki
tel. 0-44 714 58 77 fax. 0-44 714 58 66
e-mail: gimkol1@poczta.onet.pl
http://gimkol1.e9.pl

techniki tworzą również pomoce dydaktyczne związane z ruchem drogowym.
Również nauczyciele informatyki na swoich lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych
przygotowują z uczniami programy komputerowe i strony internetowe
wykorzystywane na zajęciach wychowania komunikacyjnego i kółku
motoryzacyjnym.
Dużą pomocą merytoryczną wspierają nas również pracownicy sekcji ruchu
drogowego Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódź-Wschód w Koluszkach,
którzy są współorganizatorami eliminacji miejsko-gminnych i powiatowych konkursu.
Do zadań Policji należy przygotowanie testów i czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem konkursu.
Największym naszym problem jest prawidłowe przygotowanie uczniów do
jazdy w ruchu drogowym. W naszym mieście nie ma miasteczka ruchu drogowego,
które byłoby idealnym rozwiązaniem, jednakże w przygotowaniach do turnieju
korzystamy z gościnności Łódzkiego Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. Na
łódzkim Motodromie ćwiczymy zasady prawidłowego zachowania się w różnych
sytuacjach na drodze i możemy skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką.
Zarejestrowane kamerą przejazdy poddajemy w szkole z uczniami szczegółowej
analizie, w celu późniejszego wyeliminowania błędów.
Do ćwiczeń jazdy praktycznej wykorzystujemy również wyłączony z
bezpośredniego ruchu teren przed Odlewnią Żeliwa w Koluszkach. Składa się on z
dużego asfaltowego placu oraz ciągu małych krzyżujących się z sobą alejek, które po
odpowiednim oznakowaniu imitują małe miasteczko ruchu drogowego i w sposób
znaczący wspomagają naukę właściwego zachowania na drodze z szczególnym
uwzględnieniem poprawnej sygnalizacji manewrów.
Do obowiązkowego elementu konkursu we wszystkich etapach należy jazda po
sprawnościowym torze przeszkód. Jazda ta wymaga od uczestników niemal
cyrkowych umiejętności, a więc jedyną receptą na opanowanie tej trudnej sztuki są
tylko nieustanne ćwiczenia, które mogą doprowadzić do bezbłędnych przejazdów. W
tej konkurencji problemem przy jej przeprowadzeniu okazał się w naszym przypadku
sprzęt. W ostatnich latach zmieniono typ rowerów dla gimnazjalistów z popularnych
„składaków” na rowery „górskie”. Z tym oczywiście wiązał się znaczący problem
finansowy związany z zakupem nowego sprzętu, który udało się nam rozwiązać dzięki
zaangażowaniu w przedsięwzięcie władz miasta.
Ostatnim elementem, z którym muszą poradzić sobie uczestnicy konkursu są
zadania dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według
zmienionego od tegorocznej edycji regulaminu konkursu nie przeprowadza się już
praktycznej konkurencji udzielania pomocy ofiarom wypadków. Zadanie to
pozostawiono jedynie w formie sprawdzianu teoretycznego. Pytania z tej dziedziny
włączone są do testu ogólnego.
Bez wątpienia ta część konkursu przysparza najwięcej kłopotów opiekunom
w prawidłowym przygotowaniu uczniów, gdyż rzadko mają oni odpowiednie
przygotowanie merytoryczne. O pomoc w realizację tego zadania warto poprosić
szkolnego lekarza lub szkolną pielęgniarkę. Możemy również skorzystać z pomocy
samych rodziców, wśród których z pewnością znajdziemy osoby o odpowiednim
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przygotowaniu, które odpowiedzą na nasz apel. Jeszcze lepiej jeżeli uda nam się
skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych służb ratunkowych np. Sekcji Ratownictwa
Drogowego PZMOT. W naszym mieście działa Centrum Powiadamiany
Ratunkowego, z którym współpracuje nasza szkoła w realizacji zajęć dotyczących
pomocy przedmedycznej. Przeszkoleni pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
którzy wchodzą w skład centrum oraz sanitariusze i lekarze z Pogotowia Ratunkowego
w sposób profesjonalny zapoznają uczniów z zasadami udzielania pomocy
poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Oczywiście w dobrym przygotowaniu uczniów do konkursu ogromną rolę
odgrywa sam nauczyciel, jego zaangażowanie w pracę i fachowa wiedza, którą może
konfrontować na drodze jako kierowca. Wymaga to oczywiście nieustannego
studiowania literatury tematu, śledzenia częstych zmian w kodeksie ruchu drogowego
i przede wszystkim ustawicznej, długofalowej pracy z uczniami. Ważne jest również
wsparcie w tych działaniach ze strony Dyrekcji Szkoły, rodziców i instytucji
działających na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Spełnienie tych wymagań
połączone z odpowiednim zmotywowaniem samych uczniów może być receptą na
sukces.
Podsumowując należy stwierdzić, że turniej spełnia swe główne zadania
w propagowaniu bezpiecznej jazdy na rowerze. Obserwując poszczególne eliminacje
zawodów widać coraz bardziej profesjonalne przygotowanie zawodników
i zwiększone zainteresowanie turniejem nauczycieli i samych uczniów. Jest on coraz
bardziej dostrzegany i doceniany w środowisku. Turniejowa rywalizacja jest na pewno
dla dzieci atrakcyjną formą przyswajania wiedzy o złożonych problemach
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczestnictwo w zawodach jest również wspaniałą
okazją do podniesienia samooceny młodzieży, kształtowania pewności siebie i wiary
we własne możliwości. Turniej uczy także postępowania zgodnego z regułami życia
społecznego i przepisami prawa. Mobilizuje do pracy nad sobą, do dążenia, aby
stawać się lepszym w wielu dziedzinach. W dziedzinach, które tak będą przydatne
młodym ludziom w ich dorosłym życiu. Sądzę, że zaangażowanie nauczycieli w
przygotowanie uczestników i samych zawodów na pewno zaowocuje w przyszłości
zwiększeniem naszego wspólnego bezpieczeństwa.
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