NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
DLA RODZICÓW
Nauka o aktywnym
transporcie, w tym jeździe na
rowerze

Aktywny transport: każdy rodzaj
transportu napędzany siłą ludzkich
mięśni – chodzenie, jazda na rowerze,
jazda na deskorolce, jazda na wózku
inwalidzkim itd. – stosowany w celu
przemieszczenia siebie lub innych
z jednego miejsca na drugie.

Aktywny transport może być ważną częścią zdrowego i aktywnego stylu życia, który stanowi
solidny fundament dla dobrego samopoczucia trwającego przez całe życie. To zdrowa
alternatywa dla transportu zmotoryzowanego.
Badania pokazały, że zwiększony poziom aktywności fizycznej prowadzi do lepszych
osiągnięć szkolnych, lepszej koncentracji, lepszego zachowania w klasie oraz bardziej
efektywnego uczenia się. Inne korzyści obejmują poprawę w zachowaniu społecznym
i emocjonalnym, wydolności fizycznej, samoocenie oraz umiejętności radzenia sobie ze
stresem.
Ponadto, aktywny transport jest korzystny dla środowiska. Redukuje emisję gazów
cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu.
CZEGO UCZNIOWIE DOWIADUJĄ SIĘ W SZKOLE O AKTYWNYM TRANSPORCIE?
Program nauczania wychowania zdrowotnego i fizycznego pomaga dzieciom i młodzieży
rozwinąć w sobie świadomość korzyści płynących z aktywnego transportu oraz umiejętności
potrzebne do bezpiecznych podróży. Uczniowie uczą się:

Ze względu na korzyści dla
zdrowia, dzieci (w wieku od 5–11
lat) oraz młodzież (w wieku od
12–17 lat) powinni ograniczyć
czas spędzany w pozycji siedzącej
każdego dnia do minimum.
Można to osiągnąć ograniczając
zmotoryzowany transport,
długotrwałe siedzenie oraz czas
spędzany w pomieszczeniach
zamkniętych w ciągu dnia.
Canadian Sedentary Behaviour
Guidelines (Wytyczne dotyczące
siedzącego trybu życia w Kanadzie),
2012

• zasad bezpieczeństwa podczas chodzenia i jazdy na rowerze; noszenia odpowiednich
ochraniaczy, takich jak prawidłowo dopasowane kaski, przy takich aktywnościach jak:
jazda konna, jazda na deskorolce czy na desce snowboardowej;
• podejmowania bezpiecznych decyzji, w tym decyzji dotyczących trasy i zasad
postępowania w podróży;
• rozumienia w jaki sposób jazda na rowerze, chodzenie, jazda na wózku inwalidzkim oraz
inne czynności związane z aktywnym transportem mogą rozwinąć sprawność fizyczną,
poczucie równowagi oraz umiejętności wiary w siebie;
• rozumienia korzyści dla zdrowia i środowiska płynących z uprawiania i korzystania
z aktywnego transportu.
Jazda na rowerze, chodzenie, jazda na wózku inwalidzkim oraz inne metody aktywnego
transportu zostały włączone jako przykłady do programu nauczania, by pokazać uczniom,
że mogą cieszyć się aktywnością fizyczną przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.
Uczniowie mogą także zetknąć się z aktywnym transportem, w szczególności z jazdą na
rowerze, podczas nauki innych przedmiotów, takich jak przyroda, technika czy geografia.
W 4 klasie, na przykład, uczniowie dowiadują się jak działa system przerzutek w rowerze.
W klasie 9 i w późniejszych klasach, uczniowie mogą uczyć się o systemach
zrównoważonego transportu oraz badać wpływy jazdy na rowerze i ścieżek rowerowych.

W 2014 r. Ontario wprowadziło
#cycleON, 20-letnią strategię
rozwoju ruchu rowerowego
w prowincji. Jej przeznaczeniem
jest promocja rozwoju ruchu
rowerowego oraz poprawa
bezpieczeństwa rowerzystów na
terenie prowincji.
#CycleON: Ontario’s Cycling Strategy
(#CycleON: strategia rozwoju ruchu
rowerowego w Ontario)

Czego uczą się młodsi uczniowie?
Uczniowie w klasach 1–3 uczą się o jeździe na rowerze, chodzeniu, jeździe na wózku
inwalidzkim oraz jeździe na rolkach jako o sposobach aktywności fizycznej. Uwzględniono
także zasady bezpieczeństwa, takie jak planowanie trasy do i ze szkoły, bezpieczeństwo
podczas podróży oraz noszenie prawidłowo dopasowanego kasku. W klasach 4–6 uczniowie
rozwijają umiejętność oceny ryzyka oraz podejmowania bezpiecznych decyzji, ćwicząc
jednocześnie sposoby zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.
Czego uczą się starsi uczniowie?
Uczniowie kontynuują naukę o bezpieczeństwie w klasach 7 i 8. Jazda na rowerze, chodzenie
oraz jazda na wózku inwalidzkim służą jako istotne przykłady, tego jak być aktywnym
fizycznie i zachować bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz podczas korzystania ze
ścieżek rekreacyjnych. W klasach 9–12 jazda na rowerze i inne formy aktywnego transportu
często służą za przykłady sposobów budowania sprawności fizycznej oraz kontynuacji
uczestnictwa w aktywności fizycznej przez całe życie.

Od 1985 r. odsetek kanadyjskich
dzieci regularnie przychodzących
do szkoły pieszo spadł o 50% do
1 na 3.
Saving Money and Time with
Active School Travel (Oszczędność
Czasu i Pieniędzy z Aktywną Drogą
do Szkoły), marzec 2010, Green
Communities Canada

WSPIERANIE AKTYWNEGO TRANSPORTU
Rodzice i szkoły mogą współpracować, aby zapewnić aktywność i bezpieczeństwo dzieci.
Rodzice mogą wspierać aktywny transport poprzez:
• zapewnienie okazji do chodzenia, jazdy na rowerze, jazdy na wózku inwalidzkim czy jazdy
na rolkach;
• zagwarantowanie, że dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa takich jak noszenie
prawidłowo dopasowanych kasków posiadających certyfikat uznanego stowarzyszenia
ds. norm bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze lub uczestnictwa w takich
aktywnościach jak: jazda na deskorolce czy jazda na sankach;

Odległości do 5 kilometrów
(od drzwi do drzwi) pokonywane
są szybciej na rowerze niż
samochodem.
Air Pollution and Active
Transportation (Zanieczyszczenie
Powietrza i Aktywny Transport),
2002, Health Canada

• służenie jako wzór do naśladowania i bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
• znajdowanie bezpiecznych tras rowerowych/spacerowych/do jazdy na wózku
inwalidzkim/do jazdy na rolkach prowadzących do szkoły, pracy, miejsca wolontariatu lub
rodzinnej rekreacji;
• spotkania z innymi rodzicami w celu organizacji „pieszego autobusu” do szkoły;
• kontaktowanie się ze szkołą oraz departamentem zdrowia publicznego w celu zdobycia
wiedzy o materiałach źródłowych i programach wspierających aktywny transport.
WIĘCEJ INFORMACJI
» Active & Safe Routes to School (Aktywna i Bezpieczna Droga do Szkoły) to inicjatywa obywatelska promująca wykorzystanie
aktywnego transportu w codziennej drodze do szkoły poruszająca kwestie zdrowia, aktywności fizycznej oraz bezpieczeństwa
drogowego przy jednoczesnym podejmowaniu działań przeciwko zanieczyszczeniu powietrza i zmianom klimatu.
http://www.saferoutestoschool.ca.
» Przepisy ruchu drogowego, informacje na temat kasków oraz porady dotyczące bezpieczeństwa dla rowerzystów w każdym
wieku można znaleźć pod adresem: http://www.mto.gov.on.ca/english/safety/pdfs/cycling-skills.pdf
» Przyjazny dzieciom przewodnik bezpiecznej jazdy na rowerze z poradami dotyczącymi jazdy oraz informacjami o sprzęcie
rowerowym i przepisami ruchu drogowego można znaleźć pod adresem:
http://www.mto.gov.on.ca/english/safety/pdfs/young-cyclist-guide.pdf
» Ophea, (wcześniej Ontario Physical and Health Education Association [Stowarzyszenie na rzecz Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Publicznego w Ontario]) zapewnia liczne materiały źródłowe dotyczące bezpieczeństwa. Można je znaleźć pod adresem
www.safety.ophea.net. Informacje na temat bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, osób jeżdżących na rolkach i deskorolkach,
a także inne porady związane z bezpiecznym transportem – zobacz Ophea’s Ontario Road Safety Resource (Materiały źródłowe
Ophea dotyczące bezpieczeństwa drogowego w Ontario) pod adresem
http://www.ontarioroadsafety.ca
» Więcej informacji na temat strategii #cycleON w Ontario można znaleźć pod adresem
http://www.mto.gov.on.ca/english/publications/ontario-cycling-strategy.shtml
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