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1. Znaczenie szkoleń mobilności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
odniesieniu do życia codziennego i środowiska zawodowego. 
 

Zwiększenie indywidualnego bezpieczeństwa ruchu prowadzi do wyższego stopnia integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych i pociąga za sobą możliwość rozszerzenia ich osobistego 

doświadczenia i zasięgu działania. To sprzyja niezależności i daje szansę zajęcia się sobą. 

Prawo do godnej pracy i potrzeba bezpiecznych warunków życia są prawami człowieka, które 

należy rozważyć w tym kontekście. Oprócz pozytywnego czynnika ekonomicznego, osoby 

niepełnosprawne rozwijają tożsamość społeczną i doświadczają uznania ich realizacji oraz ich 

wkładu w życie społeczne głównie poprzez uczestnictwo w życiu zawodowym. 

Ważnym warunkiem koniecznym dla prowadzenia tak niezależnego życia jak to możliwe jest 

bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Dlatego szkolenia z zakresu mobilności w 

sposób ciągły i zrównoważony mają pozytywny wpływ na wszystkie dziedziny życia. W trakcie 

szkoleń i ćwiczeń kompetencji i umiejętności, takich jak koncentracja i odpowiednie 

zachowanie są rozwijane. Kompetencje te są ważne w środowisku ruchu drogowego, a także 

w miejscu pracy, a tym samym wpływają na możliwości dalszego zatrudnienia uczestnika. 

Wyższy stopień indywidualnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym daje każdemu 

człowiekowi możliwość stworzenia niezależnego życia osobistego i ich prywatnego 

środowiska. Na przykład, mogą angażować się w partnerstwa lub zaspokajać wszelkiego 

rodzaju potrzeby osobiste niezależnie. 

Możliwość zarządzania codziennym życiem i radzenie sobie z mobilnością, prowadzi do 

wzmocnienia pewności siebie i zaufania we własne możliwości. 

Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym udział w ruchu drogowym niezależnie i tak 

bezpiecznie jak to możliwe, szkolenia indywidualnej mobilności są niezwykle ważne. 

Innym podejściem metodologicznym mającym na celu umożliwienie osobom z 

niepełnosprawnością intelektualną lub problemami edukacyjnymi  bezpiecznie uczestnictwo w 

ruchu drogowym jest produkcja filmów we współpracy z samymi uczestnikami, wizualizacja 

wątków  "mobilności". Dzięki analizie i dyskusji na temat wad i zalet mobilności dla każdej 

osoby, poprzez poznanie celów i struktury filmów i możliwości technicznych członków grupy 

docelowej zwiększa się ich wiedza o ruchu drogowym oraz ich kompetencje i umiejętności. 



                                                                                                                     
 
Ponadto, poprzez zajęcie się tematem  "bezpieczeństwa ruchu drogowego" i wspierania 

mobilności, zwiększymy motywację tych osób do znalezienia zatrudnienia oraz zarabiania na 

własne utrzymanie oraz wzmocnienie ich osobowości. 

2. Warunki dla uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszych, pasażerów 
samochodów osobowych, rowerzystów lub użytkowników systemu transportu 
publicznego. 
 

Dla osób uczestniczących w ruchu drogowym jest niezwykle ważne, aby być w stanie ocenić 

prawidłowo sytuację. W sytuacjach krytycznych, powinny one być w stanie zwrócić na siebie 

uwagę innych i uzyskać pomoc. Poza tym rozwój kompetencji, które umożliwią członkom grupy 

docelowej bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako piesi, pasażerowie samochodów 

i rowerzyści oraz nauka, jak właściwie reagować w sytuacjach, w których biorą udział pojazdy, 

zwłaszcza w transporcie publicznym, wzmacnia osobistą niezależność i autonomię 

uczestników.  

Komunikacja: 

Ruch drogowy jest aglomeracją niepowiązanych podmiotów stosujących stałą wymianę 

wiadomości. Pewien stopień bezpieczeństwa można osiągnąć tylko przez procesy 

zachodzące automatycznie i stosowanie pozornie archaicznych wzorców komunikacji. 

Zmniejszona ilość sygnałów samochodów prowadzi do bardzo ubogiej komunikacji. Z drugiej 

strony, osoby niepełnosprawne  w związku z tym często o ograniczonych zdolnościach 

komunikacyjnych, są silnie uzależnione od szerokiej komunikacji. Częścią podstawowych 

umiejętności potrzebnych uczestnikom ruchu drogowego jest możliwość przetłumaczenia 

intencji na sygnały, które będą co najmniej zdalnie zrozumiałe. Umiejętność porozumiewania 

się jako uczestnika ruchu drogowego oznacza świadomość faktu, że dekodowanie sygnałów i 

wykorzystywanie kanałów komunikacji nie daje pewności prawidłowej interpretacji. 

Podstawowym zadaniem jest akceptacja kilku różnych wyraźnych sygnałów i praktyczne ich 

wykorzystanie. 

Umiejętność porozumiewania się w ruchu drogowym obejmuje możliwość wysyłania i 

dekodowania niewerbalnych komunikatów i świadomość tego, że niewerbalne komunikaty są 

łatwo i często źle rozumiane. Dla uczestników ważne jest, aby mieć wiele różnorodnych 

kanałów komunikacji niewerbalnej i możliwość ich wykorzystania. 

 (Źródło: Sonderpäd-online.de) 



                                                                                                                     
 
 

 

 

 

Podstawowe kwalifikacje społeczno-emocjonalne: 

Uczucia są to stany emocji człowieka, które nie są tworzone siłą woli. Ludzie doświadczają ich 

w sposób unikalny pod względem ich intensywności i sposobu ich okazywania. Opanowania i 

kontroli uczuć własnych i innych, trzeba się nauczyć. 

Radzenie sobie z różnymi stanami emocji ma również ogromne znaczenie dla prawidłowego 

zachowania w ruchu drogowym. 

Dalsze podstawowe kwalifikacje społeczno-emocjonalne: 

• Zmiana perspektywy 

• Empatia 

• Tolerancja frustracji (potrzeby spokoju i pewności siebie) 

• Oderwanie się od ról 

  



                                                                                                                     
 
3. Wyjściowa sytuacja osób niepełnosprawnych. 
 

Edukacja ruchu drogowego powinna mieć na celu umożliwienie osobom z 

niepełnosprawnością intelektualną  udziału w ruchu, jako pieszych (i dalej, jako rowerzystów, 

a nawet motocyklistów). Zorganizowany transport publiczny, który jest obecnie środkiem 

transportu dla większości z nich, wyłącza  te osoby z działania i rozwijania zaufania we własne 

możliwości uczestniczenia w ruchu drogowym, a tym samym dobrze radzić sobie z 

pokonywaniem odległości. 

Nauka zachowania. 

Ogólnie rzecz biorąc, osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się znacznie wolniej. 

Zmagają się ze zmniejszoną pojemnością pamięci i nie mogą skupić się tak długo, jak ludzie 

bez tych niepełnosprawności. Potrzebują oni specjalnych ćwiczeń i wielu powtórzeń. Ponadto, 

zmniejszenie zdolności do reagowania, wolniejsze zrozumienie przepisów, tendencja do 

łatwego rozproszenia uwagi i silna tendencja do kopiowania innych, wolne podejmowanie 

decyzji i nie tak silnie rozwinięte zdolności zastosowania nauczonych przepisów w nowych 

sytuacjach musimy brać pod uwagę. 

Wcześniej zgromadzona wiedza jako: 

• piesi (na przykład: używania przejść dla pieszych, komunikacji z kierowcami, aby nie polegać 

na innych pieszych, różnych systemów sygnalizacji świetlnej, właściwego zachowania w 

punktach o ograniczonej widoczności) 

• pasażerowie samochodów (obowiązkowe zapinanie pasów bezpieczeństwa) 

• użytkownicy transportu publicznego (zachowanie na przystankach autobusowych lub na 

platformach w stacjach kolejowych, zachowania w pojeździe) 

musi być określona i przetestowana. 

Potrzebna wiedza powinna być przekazywana na rzecz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w zależności od ich szczególnych potrzeb i powinna być aktualizowana i 

regularnie testowana. 

Aby zapewnić jakość kształcenia, opiekunowie w placówkach opiekuńczych lub zakładach 

pracy chronionej muszą być przeszkoleni jako grupa docelowa-zorientowana w sposób ciągły 

i trwały. Ponadto, ważne jest zaangażowanie w tym szkolenia innych osób pełniących funkcje 



                                                                                                                     
 
opiekuńcze, w szczególności rodziców. Pełnią oni rolę wzorów do naśladowania i odgrywają 

ważną rolę opiekunów dbających o bezpieczeństwo, a tym samym mogą zachęcać swoje 

dzieci lub podopiecznych aby iść pewnie własną drogą. 

Dlatego też, udział rodziców w szkoleniach mobilności ma kluczowe znaczenie. Rodzice i inni 

opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni uczestniczyć w szkoleniach na równych  

prawach jako osoby wspierające i obserwatorzy. W małych grupach sytuacje związane z 

ruchem drogowym mogą być przedyskutowane i dzięki temu możliwości radzenia sobie z 

wyzwaniami w ruchu drogowym mogą być zidentyfikowane. 

  



                                                                                                                     
 
4. Pedagogiczne zasady edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

Skonfrontowanie wszystkich działań i środków dydaktycznych skupiających się na 

specyficznych trudnościach z uczestnictwem w ruchu drogowym osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Wykładowcy/instruktorzy muszą brać pod uwagę możliwości umysłowe, 

mobilności fizycznej i zdolności poznawczej ich grupy docelowej. 

 

• Punktem wyjścia dla szkoleń mobilności jest sposób postrzegania grupy docelowej i ich 

doświadczenie w ruchu drogowym – umiejętności percepcji i kompetencje społeczno-

emocjonalne muszą być brane pod uwagę. Na przykład, osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną często błędnie interpretują niebezpieczne sytuacje lub niewłaściwe zachowania 

innych uczestników ruchu oraz błędnie określają prędkość. 

 

• Jednocześnie punktem wyjścia skutecznych szkoleń na rzecz mobilności są indywidualne 

kwalifikacje i kompetencje każdego uczestnika. Prowadzi to do spersonalizowanej edukacji 

ruchu drogowego. Poszczególne uwarunkowania powinny być oceniane za pomocą listy 

kontrolnej, standaryzowanych wywiadów i testów. Indywidualnie opracowane szkolenia na 

rzecz mobilności powinny być oparte na wynikach tych ocen. 

 

Racjonalne podejście jako metoda pedagogiczna obejmuje edukację, odwołując się do 

racjonalności każdej osoby, która sprawia, że ludzie zachowują się odpowiednio w pewnych 

sytuacjach związanych z ruchem drogowym. Nauczenie poprawnego zachowania w pewnych 

sytuacjach jest istotą tej metody, w przeciwieństwie do indywidualnej nauki znaków i przepisów 

ruchu drogowego. Wzmocnienie aktywnej uwagi (ostrożne zachowanie, które pozwala na 

odpowiednie działanie) jest głównym celem. Nie tylko ustalenie wzorców zachowań, ale 

osiągnięcie pełnego zrozumienia pozwalającego na szerokie wykorzystanie kompetencji w 

sposób elastyczny i racjonalnego (dostosowany do sytuacji), jak to tylko jest możliwe staje się 

głównym zadaniem. 

 



                                                                                                                     
 
Podejście systemowe widzi ludzi, którzy uczestniczą w ruchu drogowym jako system, który ma 

być włączony do innego systemu (ruch drogowego). Ten ostatni składa się z dużej liczby 

systemów. Wypadki są wynikiem wadliwego współdziałania tych systemów. 

Celem edukacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego jest to, że uczestnicy uczą się o 

wszystkich systemach i rozwijają podstawowe umiejętności społeczne, które umożliwiają im 

włączanie się do systemu "ruchu drogowego" i odpowiednie zachowanie, nie powodując 

zakłóceń. 

 

Pojęcie motywacji moralnej stosowane do edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego ma na 

celu rozwój i świadomość wartości, którą stanowi poprawne zachowanie jako uczestników 

ruchu drogowego. Najczęściej wypadki nie są spowodowane przez błędy systemu 

poznawczego, ale brak woli lub siły woli. 

 

  



                                                                                                                     
 
5. Edukacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym z wykorzystaniem filmów. 
 

Zasadniczo, w edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego treści edukacyjne muszą być 

przekazywane aktywnie. Samo mówienie o pewnych zjawiskach  nie jest wystarczające. 

Aktywne uczenie się metodą testowania sytuacji na sobie jest najbardziej skutecznym 

sposobem nauki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Fakt ten musi być brany pod 

uwagę przy projektowaniu przez nauczyciela/ instruktora koncepcji kształcenia. Ma to istotne 

znaczenie dla grupy docelowej w zapoznawaniu się z pojazdami, takimi jak rowery, skutery, 

itp, w jak najwcześniejszym okresie życia, jak to możliwe. Powinny one zostać wprowadzone 

do ruchu drogowego w sposób, który najbardziej im odpowiada biorąc pod uwagę ich 

indywidualne kompetencje. 

 

Kolejne ważne podejścia metodologiczne: 

 

• przejście z niskiego poziomu wiedzy do wyższych poziomów kształcenia krok po kroku, w 

tym wiele powtórzeń, ostatecznie prowadzi do sukcesu 

• nacisk na fakt, że mobilność jest bardzo przydatna dla każdej osoby i wzbogaca ich życie 

• regularnie wysyłaj pozytywne opinie/sygnały 

• nauczyciele powinni werbalizować swoje działania 

• przenoszenie umiejętności ze znanych sytuacjach do innych sytuacji musi być trenowane 

• aktywne działanie i powtarzanie powinno obejmować dużą część lekcji 

• osoby niepełnosprawne powinny same stawać się nauczycielami i wspomagać szkolenie 

swoich rówieśników 

• właściwe i odpowiednie zachowanie powinno być nagradzane, błędy powinny być 

korygowane natychmiast 

 

 

 



                                                                                                                     
 
 

Metodologiczne propozycje prowadzenia lekcji 

Ta przykładowa lekcja ma na celu zwiększenie wiedzy osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w odniesieniu do aspektów mobilności. Ma również na celu uwrażliwienie ich na 

ważne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wideo związane z konkretnym tematem służy jako punkt wyjścia i podstawę do wizualizacji 

zdarzeń i szerokiej dyskusji o możliwych problematycznych sytuacjach jakie ludzie mogą 

napotkać w ruchu drogowym, prowadzone przez instruktora/pedagoga. 

Dydaktyczne i metodyczne podejście opiera się na następujących sekcjach, głównie na 

klasycznym podejściu w trzech etapach: 

1. Przygotowanie (Wprowadzenie do tematu) 

2. Spójrz i zobacz (z ćwiczeniami lub bez; przepisy o ruchu drogowym które są już znane) 

3. Przegląd i omówienie (zachowaj wiedzę i zrozumienie, twórz opinie) 

 

 

Podstawowa wiedza jest przekazywana w odniesieniu do: 

• mobilności uczestników 

• znajomości przepisów ruchu drogowego 

• rozwoju świadomości potencjalnych zagrożeń 

• komunikacji pomiędzy uczestnikami 

 

Media instruktażowe: 

• jako punkt wyjścia wprowadzający temat: film wideo (na przykład: "Jedź bezpiecznie do pracy 

na rowerze" lub "Idź bezpiecznie do pracy jako pieszy") 

• ćwiczenia związane z tematem 

• Quiz do oceny wcześniejszej wiedzy i nabycia szerszej wiedzy w tym zakresie 
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