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WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE NA PODSTAWIE  NOWYCH 
DOŚWIADCZEŃ Z HISZPANII 

BADANIA DOTYCZĄCE  PŁCI W  RUCHU DROGOWYM BAZĄ W 
TWORZENIU BEZPIECZNYCH PRZESTRZENI



Elena Kountoura, autorka ostatniego sprawozdania Parlamentu 
Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
podkreśliła, że „mamy nowy cel, jakim jest zmniejszenie 
przynajmniej o połowę liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 
na drogach do 2030 r. Zawiedziemy, jeśli nie będzie woli 
politycznej do osiągnięcia tego celu”. 

Parlament Europejski podkreśla potrzebę podnoszenia 
świadomości poprzez kampanie uświadamiające i  edukację. 
Zaapelowano do państw członkowskich o wdrażanie wysokiej 
jakości kształcenia, „które powinno rozpoczynać się w szkole od 
najmłodszych lat i stanowić część ustawicznego uczenia się przez 
całe życie”.



Systemowa edukacja uczestników ruchu drogowego

Edukacja to najważniejsza podstawowa część tzw. „Bezpiecznego 
Systemu”. To baza do spełnienia Wizji Zero. Razem wspólnie dzielimy cel 
0 ofiar śmiertelnych, jedynie etycznie osiągalny i możliwy do realizacji 
cel. 

Odpowiedzialność osobista / Odpowiedzialność zbiorowa (społeczna) 

Nie chodzi tylko o poznanie zasad i norm, ale przyswojenie określonych 
wartości. 

Konieczność zaangażowania się w wysokiej jakości edukację,
która przekształca normy i zakazy we wspólne wartości. 
Zwrócenie uwagi także na takie aspekty jak samokontrola, 
samoobserwacja i akceptacja przepisów ruchu drogowego, a także 
obowiązek naprawienia szkody, gdy życie zostało zniszczone lub odebrane 
w wyniku wypadku drogowego.



„Bezpieczna, zdrowa i zrównoważona mobilność” czyli wychowanie 

edukacyjne w Hiszpanii. 

„Próbowaliśmy wprowadzić bezpieczeństwo na drogach do programu 

szkolnego przez 30 lat i wreszcie udało się to osiągnąć” –

Pere Navarro, Director General de Tráfico

Temat bezpieczeństwa ruchu drogowego pojawiał się wcześniej w 

szkołach,  ale nie był obowiązkowym przedmiotem. Teraz wychowanie 

komunikacyjne jest obowiązkowe.  

Real Decreto de Ordenación y Enseñanzas Mínimas de la Educación Vial

dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się w szkole podstawowej,  średniej i 

maturalnej.  

Wcześniej wskazywano tylko obszary do edukacji w tym zakresie: jeśli był 

czas, było to dobrowolne. Teraz Dekret określa minimum jakie trzeba 

spełnić w ramach różnych przedmiotów. Ten rok- kursy nieparzyste.

Kurs DGT – dla nauczycieli. Materiały przez wszystkie lata- DGT. 



Już dzieci w roku szkolnym 2022/23 korzystają z nowego przedmiotu. Uczą 

się bezpiecznej i zrównoważonej mobilności zarówno na poziomie 

podstawowym, średnim, jak i maturalnym.

„Ta nowa regulacja pozwoli dzieciom na rozwijanie aktywnych, 

autonomicznych i zdrowych nawyków związanych z poruszaniem się” –

Pere Navarro (DGT).



Nowy przedmiot  jest kluczowy dla przyszłych kierowców, aby byli bardziej 

świadomi zagrożeń wynikających z łamania przepisów ruchu drogowego. 

To również wielki krok dla dzieci, aby zdobyły większą wiedzę m.in. na 

temat bezpieczniejszego poruszania się na hulajnodze, rowerze lub pieszo . 

Zgodnie z Dekretem Królewskim to wspólnoty autonomiczne i ich szkoły 

opracowują treści wychowania komunikacyjnego w ramach planów 

edukacyjnych. 

Kiedy dzieci, które w 2022 roku skończyły 6 lat, będą mogły jeździć 

motorowerem w 2031 roku, a potem samochodem lub motocyklem w 2034 

roku,  będą już miały za sobą dekadę w szkole lub liceum, ucząc się o 

bezpieczeństwie na drodze. Będą znały podstawowe zasady ruchu 

drogowego,  przepisy i znaki drogowe  oraz będą wiedzieć, jak zareagować 

w razie wypadku. 



Szkoła podstawowa. Jak określono w Dekrecie Królewskim 157/2022, uczniowie szkół 

podstawowych poznają przepisy ruchu drogowego, szkolenia z perspektywy pieszych, 

rowerzystów, użytkowników hulajnóg  oraz  zajęcia dotyczące wartości aktywnej, 

zrównoważonej, bezpiecznej i zdrowej mobilności. Przekazywane są treści związane ze 

zdrowymi, bezpiecznymi nawykami w zakresie mobilności, promocja  zrównoważonych 

środków transportu. Jest to ogólna baza wiedzy ściśle powiązana z europejską strategią na 

rzecz bezpiecznej, zrównoważonej i połączonej mobilności (dodatkowe zajęcia w ramach 

wychowania fizycznego). 

Conocimiento del Medio, Educación en Valores y Educación Física. Fisica y 

Quimica.

Szkoła średnia i maturalna. Jak określono w Dekrecie Królewskim 217/2022, głównym 

celem na tym etapie kształcenia jest zachęcanie do przyswajania wartości związanych z 

bezpieczeństwem drogowym w bardziej partycypacyjny i interaktywny sposób. W tym celu 

wykorzystuje się narzędzia i programy, które łączą część bardziej dydaktyczną z zabawą. 

Tak jest np. w przypadku europejskiego programu Safety Tunes, który bada młodych ludzi i 

instruuje ich w takich aspektach, jak ryzyko związane z używaniem substancji 

psychoaktywnych, zbyt krótki odpoczynek czy korzystanie z telefonów komórkowych 

podczas jazdy. W sposób bardziej dogłębny omawia się przepisy ruchu drogowego a także  

ich aktualizacje i wpływ na życie. Dodatkowo omawiany jest projekt PAS.
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BADANIA DOTYCZĄCE  PŁCI W  RUCHU DROGOWYM  BAZĄ W 
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- Miasta przyjazne ludziom 
- Miasta szanujące prawa 
- Miasta integracyjne 
- Miasta zróżnicowane

Mobilność nie jest neutralna pod względem płci. Dotyczy to nie tylko mobilności 
indywidualnej, ale także samych sektorów transportu i planowania, które są mocno 
zdominowane przez mężczyzn. 



Płeć jest ważnym wyróżnikiem mobilności. Wykazano, że kobiety prezentują bardziej złożone 
wzorce mobilności, ponieważ obejmują one więcej intermodalności, a w szczególności częstsze 
korzystanie z transportu publicznego i chodzenia pieszo, o różnych porach dnia. 

Być może wynika to z wciąż utrzymujących się różnic społecznych, ról i obowiązków w domu, 
które często powodują, że kobiety podejmują więcej czynności opiekuńczych i spraw 
związanych z domem, co również powoduje, że ich potrzeby mogą być niedoceniane w planowaniu 
transportu. Ponadto kobiety często zgłaszają niższy poziom zadowolenia z dojazdów do pracy i są 
szczególnie narażone na większe obawy dotyczące bezpieczeństwa osobistego w określonych 
porach dnia. 

Postrzeganie  bezpieczeństwa zależy z kolei od takich czynników jak pora dnia lub nocy, 
odpowiednie oświetlenie, czystość czy sama agresja wobec kobiet  (przykład: Meksyk). 

Z drugiej strony niewielkie uwzględnienie mobilności opieki w systemach transportu publicznego i 
prywatnego wiąże się ze zmniejszoną liczbą kobiet w podejmowaniu decyzji, planowaniu i 
obsłudze transportu, a także w polityce mobilności publicznej, energii i środowiska, 
infrastrukturze oraz w  realizacji projektów mających na celu rozwój zrównoważonej 
mobilności. 



Płeć jest jednym z najważniejszych wyznaczników wyborów transportowych. 



Rządy krajowe i lokalne w całej Europie wkładają coraz większe wysiłki w zwalczanie 

nierówności płci w mobilności i transporcie, przy czym niektóre kraje bardziej  przodują w 

testowaniu, wdrażaniu i promowaniu innowacyjnych polityk i działań uwzględniających aspekt 

płci. Zazwyczaj działania w tym obszarze są pogrupowane  w trzy główne obszary interwencji, 

oceniane jako najbardziej krytyczne. Są nimi:

■ pogłębianie wiedzy w zakresie danych dotyczących mobilności płci ( np.Wielka Brytania)

■ rozwój usług mobilności dostosowanych do płci (np. Szwecja- Malmo , Kalmar, Włochy -

Bolzano)

■ planowanie i projektowanie mobilności w miastach w celu zaspokojenia potrzeb związanych z 

płcią. Rządy na wszystkich poziomach (lokalnym, krajowym i europejskim) poszukują 

rozwiązań, które pomogą im dążyć do osiągnięcia równości płci w mobilności ( Austria-

Wiedeń, Niemcy-Berlin)



Chociaż zainteresowanie aspektami płci w mobilności wzrosło w ciągu ostatnich lat, a temat uznano 

za istotny czynnik w planowaniu zrównoważonej mobilności, brak kompleksowych danych w tym 

zakresie jest  obecnie jednym z głównych problemów.

Wyrównywanie różnic między płciami w zakresie mobilności oznacza ograniczenie możliwości 

skutecznej odpowiedzi  na potrzeby związane z płcią za pomocą odpowiednich usług transportowych 

i planowania mobilności. 

Podstawą są szczegółowe i kompleksowe badania naukowe, których wciąż brakuje.  Uważa się, że 

brakuje wiedzy na temat transportu związanego z płcią w odniesieniu do trzech głównych kwestii:

■ istnieje tylko powierzchowna i pobieżna znajomość problemu

■ dostępność do transportu uwzględniającego płeć - dane nie są dostępne, ponieważ tego rodzaju 

dane nie są zbierane regularnie w większości krajów europejskich 

■ istnieje jeszcze ogólnie niski poziom wiedzy na temat  istniejących powiązań między płcią, 

mobilnością i zrównoważonym rozwojem. Sprawdzona i spójna wiedza na temat płci,  implikacje dla 

transportu i mobilności powinny leżeć u podstaw dobrej polityki i strategii planowania. 



Płeć jest istotnym czynnikiem w wyjaśnianiu różnic w mobilności i zachowaniach w podróży. 

Mobilność kobiet w życiu codziennym różni się od mobilności mężczyzn; na przykład kobiety częściej 

pokonują krótsze odległości i częściej się zatrzymują niż mężczyźni podczas podróży. 

Uznanie powiązań, które istnieją między płcią, mobilnością a zrównoważonym rozwojem zaczęło się 

dopiero niedawno i  pojawia się w literaturze dotyczącej płci i mobilności. Według wielu badań różnice 

płci w podróżowaniu  wynikają głównie z podziału ról na rynku pracy i w rodzinie, a także wiek i 

lokalizacja. Wzorce mobilności ze względu na płeć zmieniają się w ostatnim czasie, odzwierciedlając 

ewolucję różnic między płciami w warunkach socjoekonomicznych i demograficznych; 

■ trendy demograficzne, ponieważ kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i reprezentują większą część 

starzejącego się społeczeństwa,  ■ nowe formy na rynku pracy, wraz z rozprzestrzenianiem się 

nowych form pracy i zwiększonego rynku pracy z udziałem kobiet.



Tendencje demograficzne i wpływ starzenia się na mobilność

W krajach europejskich starzenie się społeczeństwa ma szczególnie istotne implikacje dla wzorców 

mobilności. Główne tendencje są następujące: 

■ Tempo wzrostu liczby ludności UE jest najniższe wśród głównych regionów świata. Struktura 

demograficzna ludności ulegnie całkowitemu przekształceniu do 2060 r., zwłaszcza w odniesieniu do 

kobiet; 

■ Niski poziom dzietności i wydłużona długość życia są przyczyną starzenia się populacji UE, które 

stanie się dramatyczne, gdy pokolenie wyżu demograficznego osiągnie wiek emerytalny w ciągu 

najbliższych kilku lat; 

■ Tendencje i rozmieszczenie populacji różnią się znacznie w poszczególnych regionach UE.

Tendencje te mają istotny wpływ na różnice między płciami, biorąc pod uwagę fakt, że kobiety 

stanowią większość osób starszych. Wyższa oczekiwana długość życia w chwili urodzenia dziewcząt 

w porównaniu z chłopcami we wszystkich krajach europejskich oznacza również, że coraz większa 

liczba starszych kobiet będzie mieszkać samotnie, mając poważne problemy z poruszaniem się i 

trudności w dostępie do usług.



Universidad Politecnica, Madrid 2015 
European Comission. Mobility and Transport transport.ec.europa.eu
Heinrich Boll Stiftung, Brussels, EU  „Woman on the Move”, European Mobility Atlas 
2021
Civitas.eu

Dziękuję za uwagę! 
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