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Szanowni Państwo !
Nauczyciele i Dyrektorzy szkół !
Już po raz czwarty zwracamy się do Was i zachęcamy do włączenia się w działania w ramach
naszej ogólnopolskiej akcji w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych.
Tegoroczna edycja skupia się na jednym etapie, związanym ze Światowym Dniem Pamięci o
Ofiarach Wypadków Drogowych, który w tym roku przypada w niedzielę 20 listopada.
Więcej szczegółów na temat Dnia i jego przesłania można znaleźć na dołączonej do
materiałów informacji.
Proponujemy przeprowadzenie przedsięwzięcia z punktem kulminacyjnym w dniu 17
listopada i wzbogacenie go poprzez dodatkowe działania towarzyszące, zwiększające
zaangażowanie uczniów i siłę oddziaływania naszej wspólnej pracy. Tematem przewodnim
tegorocznej edycji jest - bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa.
Więcej propozycji znajdziecie Państwo w programie, harmonogramie i regulaminie oraz
materiałach załączonych na naszej stronie internetowej.
Genezą akcji jest tragiczna sytuacja na polskich drogach i wciąż niewystarczający stopień
wiedzy i świadomości tematu u młodych ludzi.
W Polsce w 2010 r. na drogach zginęło 3 907 osób, a 48 952 zostało rannych. Nasz kraj
przoduje w europejskich statystykach pod względem ilości i ciężkości wypadków drogowych,
a na polskich drogach ginie trzykrotnie więcej osób na 100 000 mieszkańców niż wynosi
średnia europejska.
Nie możemy pozostać obojętni na te statystyki, tym bardziej że dotyczą one również dzieci i
młodzieży.

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji w ramach Polskiej Prezydencji w Unii
Europejskiej jest rozwijanie kluczowych kompetencji, sprzyjających większej mobilności.
Pragniemy, działając w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w pracach edukacyjno –
prewencyjnych, aby była to bezpieczna mobilność.
Akcja „Wypadki na drogach – porozmawiajmy” wpisała się do kalendarza wielu szkół i jest
obecna w świadomości tysięcy uczniów i nauczycieli. Uzyskała pozytywną opinię i poparcie
ze strony różnych podmiotów i instytucji, w tym również międzynarodowe.
Głęboko wierzymy, że zwiększyła świadomość młodych użytkowników dróg z zakresu
bezpieczeństwa i pomogła dostrzec liczne problemy z nim związane.
Szanowni Państwo, liczymy na Wasze zaangażowanie.
Życzymy Wam, aby Wasi uczniowie wyszli z tej akcji bogatsi o nowe budujące przeżycia i
doświadczenia, związane z tematem, zdobyli nową wiedzę, nie mieli oporów przed podjęciem
tematu, ale również co bardzo ważne nauczyli się dostrzegać drugiego człowieka na drodze.
Zapraszamy do włączenia się w działania. Wspólnie możemy więcej.
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