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W zrastająca ilość wypadków drogowych z udzia
łem dzieci i młodzieży jest zjawiskiem związanym 
z szybkim rozwojem motoryzacji oraz brakiem 
dobrego przygotowania tej grupy uczestników ru
chu drogowego do mądrego, rozważnego, świado
mego i kulturalnego w nim uczestnictwa. Po
wszechnie wiadomo, że poziom bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym zależy od jakości i sprawności 
działań edukacyjnych, legislacyjnych i technicz
nych. Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogo
wego. To uczestnictwo rozpoczynamy jako pasażer 
(w wózku dla dzieci), następnie kontynuujemy je  
jako pieszy, aby w przyszłości stać się kierującym 
pojazdem drogowym. Pasażer, pieszy i kierujący to 
trzy dominujące formy uczestnictwa człowieka 
w ruchu drogowym. Stąd też każdy z nas powinien 

starać się o to, aby nasze uczestnictwo w ruchu drogowym było bezpieczne dla nas samych 
i innych jego uczestników. Szczególną uwagę należy zwracać na najmłodszych uczestników 
ruchu drogowego. Możemy powiedzieć nawet, że jest to naszym społecznym obowiązkiem.

Problematyka książki - monografii wkracza na szeroki i atrakcyjny, ale zarazem w ie
loaspektowy obszar życia każdego człowieka. Czyniąc rozważania o edukacji dla bezpieczeń
stwa w ruchu drogowym. Autorzy książki nie pominęli istotnych elementów szeroko pojmo
wanego wychowania umysłowego, społeczno-moralnego, estetycznego oraz zdrowotnego 
dzieci oraz młodzieży szkolnej. W skazują zgodnie na istotne znaczenie i możliwości oddzia
ływań pedagogicznych wobec młodego pokolenia poprzez celowe zajęcia lekcyjne, pozalek
cyjne oraz zajęcia pozaszkolne -  w idei bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Autorzy recenzowanej książki przeprowadzają ewaluację przemian we współczesnym 
świecie i we współczesnej szkole, a następnie wskazują na nowe rozwiązania, które dość czę
sto powstają na drodze modyfikacji rozwiązań wcześniej ju ż  stosowanych. Jest to bardzo ra
cjonalne podejście w tworzeniu postępu pedagogicznego w dziedzinie edukacji dla bezpie
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czeństwa na gruncie porównawczym w dwu sąsiadujących z sobą krajach -  w Polsce 
i w  Słowacji. Treść i układ strukturalny książki to oryginalne podejście do studiów porów
nawczych. Autorzy dostarczają czytelnikom gruntownych podstaw teoriopoznawczych do 
edukacji, a szczególnie szkolnej edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytając książkę m ożna odnieść wrażenie, że jej autorzy oczekują od nas, dorosłych, 
a zwłaszcza rodziców i nauczycieli dobrego przygotowania dzieci i młodzieży do bezpieczne
go poruszania się po drogach publicznych. Wskazują, jak  zintensyfikować działania oświato
we oraz równoległe (pozaszkolne), edukacyjno-wychowawcze, skierowane na kulturalne 
i bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym dzieci, młodzieży. Obrazują aplikacyjne ujęcie 
wprowadzenia edukacji do bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach podstawowych 
i gimnazjach w Polsce i Słowacji. Całość prowadzonych i opisanych w monografii badań 
ogniskuje wokół wychowania komunikacyjnego, które jest świadom ą działalnością wycho
wawczą i edukacyjną w systemie szkolnym oraz równoległym (planowa lub samorzutna), 
mającą na celu wyposażenie dzieci i młodzieży w kwalifikacje i postawy kształtujące kompe
tentnych i kulturalnych uczestników ruchu drogowego1.

Głównym celem monograficznego opracowania jest przedstawienie czytelnikom 
(przede wszystkim studentom kierunków pedagogicznych i pedagogiczno -  technicznych oraz 
pracownikom oświaty) dwóch systemów szkolnej edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu dro
gowym na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uważny czytelnik z całą pewnością za
uważy i w łaściwie oceni funkcjonowanie tych systemów oraz metod i sposobów kształcenia 
i wychowania w zakresie wychowania komunikacyjnego w Polsce i Republice Słowackiej. 
Autorzy książki zastosowali metody badań oparte na analizie i ocenie zebranego materiału 
faktograficznego i empirycznego oraz porównania terytorialnego. Zakres tematyczny oraz 
płaszczyzny prowadzonych badań i analiz teoretyczno-badawczych i porównawczych, zde
terminowały głównie zainteresowania badawcze autorów książki oraz przyjęte do badań ob
szary tematyczne, odpowiadające zagadnieniom wychowania komunikacyjnego w edukacji 
szkolnej w Polsce i Republice Słowackiej. Stąd też treść książki podzielona została na dwie 
części. Część pierwszą: Edukacja do bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polskim systemie 
szkolnym i j e j  realizacja, przygotował Marek Rybakowski. Część drugą: Edukacja do bezpie
czeństwa w ruchu drogowym  w Słowckim systemie szkolnym i j e j  realizacja, przygotował Jan 
Stebila. Każda z części składa się z czterech rozdziałów, podsumowania i bibliografii. Całość 
opatrzona została wprowadzeniem w  problematykę i zakończeniem podsumowującym pro
wadzone analizy i badania.

Recenzowana książka posiada swoisty i zarazem wyrazisty kształt tematyczny. Cha
rakteryzuje się czytelną, klarow ną strukturą, problemowym i logicznym układem treści. 
W swej strukturze książka uwzględnia konstrukcję trzech warstw: informacyjno-teoretycznej, 
metodologicznej oraz utylitarnej. Tytuły wszystkich rozdziałów wyrażają adekwatnie zakres 
tematyczny zawartych w nich treści. Poszczególne rozdziały i zawarte w nich podtytuły na

1 M. Rybakowski, Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym, „Życie Szkoły” 2003, nr 7, s. 403-
406.
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wzajem wiążą się i dopełniają. Książka w całości prezentuje się jako praca sp ó jn a -m o n o g ra 
ficzna. Napisana jest językiem  prostym i bardzo przystępnym.

W części pierwszej autorzy umieścili treści z zakresu bezpieczeństwa i wychowania 
do komunikacji drogowej w polskiej szkole podstawowej i gimnazjum. W ychowania do ko
munikacji drogowej na I etapie edukacji szkolnej (klasy I -  III). Wychowania do komunikacji 
drogowej na II etapie edukacji szkolnej (klasy IV-VI). Problematykę wychowania do kom u
nikacji drogowej w szkole gimnazjalnej. Podsumowanie, bibliografię do części pierwszej. W 
części drugiej treści z zakresu wychowania do komunikacji drogowej jako składnik 
wychowania i kształcenia w szkole podstawowej w Słowackiej Republice. Stan obecny 
wychowania do komunikacji drogowej w Słowacji i jego porównanie z wybranymi krajami 
unii europejskiej. Poszukiwanie innowacyjnych metod i form nauczania w edukacji do 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drugim poziomie kształcenia. Badania nad wpływem 
multimedialnej pomocy dydaktycznej na rozwój wychowania komunikacyjnego w szkołach 
na Słowacji. Podsumowanie i bibliografię do części drugiej. Całość opatrzona zakończeniem.

Autorzy książki przypominają nam w jej treści, że wychowanie komunikacyjne to nie 
tylko nauczanie przepisów i zasad ruchu drogowego, ale przede wszystkim kształtowanie 
nawyku ich orzestrzegania, kształtowanie odpowiedzialności nie tylko za życie i zdrowie wła
sne, ale także za życie i zdrowie innych. Recenzowana książka, to znakomity przyczynek do 
powszechnej dyskusji prowadzonej w kręgach oświatowych i akademickich, dotyczącej 
kształcenia do uczestnictwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży a także przygotowywania 
nauczycieli do sprawowania roli nauczyciela wychowania komunikacyjnego w szkole. Książ
ka ta swoją treścią z całą pewnością wypełnia lukę wydawniczą z zakresu szkolnego przygo
towania dzieci i młodzieży do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym 
zarówno w Polsce, jak  i Słowacji.


