Scenariusz zajęć edukacyjnych dla
dzieci w wieku 13 - 14 lat

Szanowni Państwo,
jesteście edukacyjnymi pionierami. Będziecie przecierać szlak
dla pozostałych Waszych kolegów i koleżanek w nauczaniu
tematyki dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowokolejowym oraz ogólnej wiedzy i umiejętności przydatnych
nie tylko osobom korzystającym z usług transportu
kolejowego. Kolejowe ABC to projekt, którego jeszcze nie
było.
Edukacja dla bezpieczeństwa w głównej mierze skupia
się na kołowym ruchu drogowym, wobec czego program
edukacyjny Kolejowe ABC wypełnia niszę jaka powstała
w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Choć następuje spadek
ogólnej liczby wypadków na kolei, tendencja w grupie
incydentów związanych z uczestnictwem osób postronnych
(jak np. kierowcy przemierzający przejazdy drogowokolejowe) pozostaje stała.
Chcemy to zmienić. Stąd inicjatywa wprowadzenia do
przedszkoli i szkół zajęć Kolejowego ABC, w których pilotażu
bierzecie Państwo udział.
Przed Państwem niełatwe, ale bardzo istotne zadanie. Wszak
to Wy decydujecie o poziomie świadomości młodych
umysłów, a tym samym przyszłości młodego pokolenia.
Pamiętajmy, że dzieci i młodzież – by mogli być bezpieczni –
powinni być wyposażeni w niezbędną do tego wiedzę.
Dziękujemy, że w natłoku codziennej pracy, kierując się
edukacyjną misją, podjęliście się Państwo uczestnictwa
w pilotażu edukacyjnym Kolejowego ABC. Biorąc pod uwagę,
że Państwa sukces edukacyjny na polu zwiększenia
świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowo-kolejowym będzie sukcesem nas
wszystkich, życzymy powodzenia w realizacji nowej tematyki
zajęć.
Zespół Kolejowego ABC

Kolejowe ABC
Autorski program edukacyjny zainicjowany przez Urząd Transportu Kolejowego w 2013 roku skierowany
do dzieci i młodzieży. Na potrzeby zajęć edukacyjnych zostały opracowane trzy scenariusze zajęć dla
każdej z grup wiekowych: 4-6 lat; 7-12 lat oraz 13-14 lat.

Cele projektu

O czym mówimy,
czyli meritum

Środki i metody pracy

Przygotowania przed zajęciami
Podłączenie sprzętu multimedialnego w celu wyświetlenia prezentacji oraz wyznaczenie przestrzeni dla
młodzieży w wyznaczonym miejscu na przeprowadzenie prelekcji lub w plenerze/opcjonalnie
rozstawienie symulatora jazdy na motorowerze lub przygotowanie miejsca do mierzenia drogi
hamowania w krokach przez młodzież.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, tj. prezentacja multimedialna, animowane filmy
edukacyjne oraz certyfikaty dołączone są do scenariusza w formie elektronicznej na nośniku pendrive.
Z reguły prelekcje odbywają się w salach lekcyjnych, warto jednak zaznaczyć, że staramy się jak
najczęściej organizować zajęcia w najbardziej naturalnym otoczeniu, czyli na stacji kolejowej czy też
w pociągu.
Całość zajęć edukacyjnych zajmuje około 90 minut (co jest uzależnione od wieku i aktywności dzieci).

Uwagi:
Pracujemy z grupami liczącymi ok 25 — 100 osób. Lekcję realizujemy, uwzględniając możliwości naszych
uczniów.

Przywitanie:
Rozpoczynamy zajęcia od:
 przywitania się z grupą słuchaczy,
 przekazania informacji skąd przyjechali goście oraz o czym będą zajęcia.
Prezentacji dokonuje np. Dyrektor placówki lub my sami.
W dalszej części informujemy młodzież, że kampania Kolejowe ABC jest odpowiedzią na wciąż rosnący
wskaźnik wypadków kolejowych z udziałem pieszych i samochodów na przejazdach kolejowych oraz
w miejscach niestrzeżonych (przekraczanie torów w miejscach niedozwolonych). Wskazujemy, że
bezpieczeństwo na torach zależy w głównej mierze także od nas samych.

Część 1: Wprowadzenie do zajęć
Czas na realizację tej części: ok. 45 minut

Przygotowanie do zadania 1:
Wykorzystanie prezentacji multimedialnej—slajd z sześcioma plakatami obrazującymi prawa pasażerów.
Zadanie 1.
Wprowadzając młodzież w zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na obszarze kolejowym zaczynamy
od zobrazowania podstawowych praw pasażerów w transporcie kolejowym.
Podstawowe prawa pasażerów w transporcie kolejowym:


Masz prawo do bezproblemowego zakupu biletu

Bilet na pociąg można kupić w: kasie biletowej, automacie, przez aplikację na urządzenia mobilne,
Internet czy u konduktora w pociągu. Podróżny zawsze powinien mieć możliwość kupienia biletu
w jednym z kanałów dystrybucji, jakie oferuje dana spółka kolejowa. Jeżeli na stacji nie ma kasy
biletowej ani automatu, podróżny ma prawo nabyć bilet u konduktora bez żadnych dodatkowych opłat
(jedyny wyjątek to Express InterCity Premium, czyli pendolino).



Masz prawo do informacji

Spółki kolejowe mają obowiązek dostarczenia pasażerom wymaganych informacji dotyczących przewozu,
na prośbę podróżnego. Informacja powinna zostać udzielona zarówno przed odjazdem pociągu, jak
i podczas podróży. Szczegółowe informacje spółki kolejowe udostępniają w sposób zwyczajowo przyjęty,
czyli: na swojej stronie internetowej i infolinii, w gablotach informacyjnych na dworcach czy w punktach
odprawy podróżnych. W pociągu potrzebne wiadomości przekazywane są poprzez system nagłaśniający
i pracowników drużyny konduktorskiej.
 Masz prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu
Jeśli w wyniku opóźnienia, które wynosi ponad 1 godzinę, podróżny rezygnuje z przejazdu pociągiem, ma
prawo do zwrotu kosztu biletu oraz (w razie konieczności) do bezpłatnego przejazdu do miejsca
rozpoczęcia podróży w najbliższym możliwym terminie. Może także zmienić trasę przejazdu w celu
dotarcia do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie i na porównywalnych warunkach
przewozu. Ma także prawo dokonać zmiany rezerwacji na późniejszy, bardziej dogodny termin. Także
w przypadku opóźnień, które wynoszą ponad 60 minut w przejazdach dalekobieżnych, podróżnemu
przysługuje rekompensata. Wysokość rekompensaty: 15% ceny biletu — opóźnienie od 60 do 119 minut;
25% ceny biletu — opóźnienie powyżej 120 minut. Prawo to jest gwarantowane po złożeniu reklamacji
bezpośrednio do przewoźnika z którego usług podróżny korzystał.
 Masz prawo do pomocy przed podróżą oraz w jej trakcie
Pasażerom niepełnosprawnym i o ograniczonej możliwości poruszania się, przysługuje prawo
do bezpłatnej pomocy podczas podróży oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Zgłoszenia
są przyjmowane na 48 godzin przed odjazdem pociągu. Dane teleadresowe znajdują się na stronach
internetowych oraz na tablicach ogłoszeń na dworcach.
 Masz prawo do złożenia skargi
Jeżeli podróż pociągiem nie spełniła oczekiwań podróżnego, ma on prawo do złożenia skargi. Mogą to być
zarówno kwestie związane z zachowaniem drużyny konduktorskiej, stanem dworca kolejowego czy też
ogólne uwagi dotyczące np. infrastruktury kolejowej (remonty torów, peronów, itd). Złożenie skargi nie
wiąże się z żadną rekompensatą ani zadośćuczynieniem. Skargę można złożyć bezpośrednio
do przewoźnika, z którego usług się korzystało.
 Masz prawo do bezpiecznej podróży
Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek zapewnić pasażerom bezpieczeństwo na terenie
dworców i w pociągach. Jeżeli niepokojąca sytuacja ma miejsce w pociągu, należy zawiadomić o tym
konduktora lub kierownika pociągu. Należy pamiętać, że w każdej sytuacji można również zawiadomić
Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei – tel 22 474 00 00.
Uwaga:
Na zakończenie tej części wyświetlamy filmy dotyczące podstawowych praw pasażerów. Są to animacje
plakatów. W ten sposób pokazujemy kłopotliwe sytuacje, z którymi stykają się na co dzień pasażerowie
kolei. Każda historia posiada swój morał, a lektor podpowiada, co w danym przypadku można zrobić, by
uniknąć przykrych zdarzeń.
Przygotowanie do zadania 2:
Uruchomienie pokazu sześciu filmów animowanych.
Zadanie 2.
Wyświetlamy po kolei 6 filmów animowanych prosząc młodzież o uważne oglądanie. Uprzedzamy, że po
pokazie filmowym będą mieli do wykonania zadanie związane z materiałem filmowym, który obejrzą.
Po zakończeniu pokazu filmowego rozpoczynamy dyskusję z młodzieżą.

Zadajemy pytania:
 czy taka forma propagowania praw pasażerów jest czytelna,
 czy wiedzieliby po ich obejrzeniu co w danej sytuacji zrobić.
Przygotowanie do zadania 3:
Stworzenie grup 3-4 osobowych i rozdanie młodzieży kartek A4.
Zadanie 3.
Po zakończeniu dyskusji młodzież na kartkach zapisuje własne pomysły (od 4 do 5 propozycji) w jaki
sposób można by edukować społeczeństwo na temat ich praw w transporcie kolejowym — czyli w jaki
jeszcze inny sposób można promować wiedzę na temat przysługujących nam praw na kolei.

Część 2: Statystyka dotycząca wypadków na kolei oraz ich skutki
Czas na realizację tej części: ok. 15 minut

Przygotowanie do zadania 1:
Przedstawienie odpowiednich: wykresów, filmów lub zdjęć.
Zadanie 1.
Zobrazowanie młodzieży skutków nieodpowiedzialnego zachowania na przejazdach czy w pobliżu
czynnych linii kolejowych.


Wypadki z udziałem osób postronnych — porównanie z dwóch ostatnich lat (statystyka dostępna jest
na stronie www.kolejoweabc.pl).
 Symulacja wypadku — samochód i pieszy — pokaz zdjęć obrazujący symulację wypadku kolejowego
na przejeździe oraz jego skutki.
 Zdjęcia z rzeczywistych wypadków— zdjęcia dokumentujące wypadki na przejeździe kolejowym oraz
w miejscach niestrzeżonych.
4. Dzikie przejścia przez tory: śmiertelna pułapka na ludzi — zdjęcia osób przechodzących przez dzikie
przejścia, np. z rowerem, z wózkiem dziecięcym.
Przygotowanie do zadania 2:
Mierzenie odległości w krokach przez młodzież. To ćwiczenie doskonale obrazuje ile może wynosić droga
hamowania w przypadku pociągu ważącego kilkaset ton, jeżeli w przypadku samochodu jadącego 50 km/h
to aż 30 metrów.
Zadanie 2.
Zobrazowanie młodzieży ile może wynosić droga hamowania pociągu.
Do młodzieży jeździmy opcjonalnie również z symulatorem jazdy na motorowerze. Podczas tych zajęć
młodzież w praktyce dowiaduje się jak należy budować wokół siebie system bezpieczeństwa.

Część 3: Torowisko to nie boisko
Czas na realizację tej części: ok. 10 minut

Przygotowanie do zadania:
Wykorzystanie prezentacji multimedialnej. Każdy z poniższych punktów można zobrazować
za pomocą filmów lub zdjęć.
Zadanie:
Zobrazowanie młodzieży skutków „zabaw” na przejazdach czy w pobliżu czynnych linii kolejowych.







Przebieganie przed nadjeżdżającym pociągiem.
Chodzenie po torach.
Zabawa na torowisku.
Rzucanie kamieniami w przejeżdżający pociąg.
Układanie przeszkód na torach.
Wspinacza na słupy trakcyjne.

Część 4: Przykładowy taryfikator kar
Czas na realizację tej części: ok. 5 minut

Przygotowanie do zadania:
Wykorzystanie prezentacji multimedialnej.
Zadanie:
Zobrazowanie młodzieży wydatków — na co mogą wydać pieniądze, które mogą stracić
za nieodpowiedzialne zachowanie.







50 zł, gdy chodzisz po torowisku;
100 zł, gdy wchodzisz na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto
ich opuszczanie;
250 zł, gdy omijasz pojazd oczekujący na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji,
w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu;
300 zł, gdy wyprzedzasz na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;
100 zł, gdy naruszasz zakaz postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu
do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
300 zł, gdy zatrzymasz pojazd na przejeździe kolejowym lub w odległości mniejszej niż 10 m
od przejazdu.

Część 5: Spotkanie i rozmowa z funkcjonariuszami SOK
Czas na realizację tej części: ok. 10 minut

Tą część zajęć prowadzą funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.
W ramach prowadzonej kampanii aktywnie współpracujemy ze Strażą Ochrony Kolei.
W trakcie zajęć cały Zespół kładzie nacisk na uświadomienie zagrożeń wynikających z niezachowania
ostrożności na przejeździe kolejowym, dworcu czy w pociągu. Dzisiaj wyedukowana młodzież, to jutro
odpowiedzialni i bezpieczni piesi i kierowcy.

Cześć 6: Podsumowanie i zakończenie zajęć
Czas na realizację tej części: ok. 5 minut

Na zakończenie zajęć rozdawane są materiały edukacyjne m.in. w postaci opasek, breloków i przypinek
odblaskowych; kalendarzy; planów lekcji. Każde z dzieci otrzymuje również certyfikat ukończenia zajęć
Kolejowego ABC.
Wręczony zostaje również Certyfikat dla placówki edukacyjnej za udział w zajęciach Kolejowe ABC.

Po przeprowadzonej prelekcji prosimy o przesłanie mailem krótkiego sprawozdania z zajęć wraz z fotorelacją.
Materiał zostanie zamieszczony na stronie internetowej kampanii.
Kontakt:
e-mail: kolejoweabc@utk.gov.pl
telefon: 22 749 14 90

Zapraszamy również do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań - służymy pomocą.

Zachęcamy do odwiedzenia strony
www.kolejoweabc.pl

