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CENTRUM EDUKACJI BRD PRZYSZŁOŚCIĄ EDUKACJI MOTORYZACYJNEJ 

 

W artykule omówiona została strategia utworzenia Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR). Instytu-

cje edukacyjne, w ramach swojej działalności, wprowadzają nowe formy, metody i środki kształcenia dostosowane do wielu 

różnych grup odbiorców. Eksperci podkreślają znaczenie edukacji brd w kształtowaniu prawidłowych postaw na drodze wśród 

jej użytkowników, a także potencjału jaki mają centra edukacji brd w tym zakresie. Z tego powodu, w ramach działań zmierza-

jących do utworzenia Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego, podjęto opra-

cowanie merytorycznych założeń Centrum Edukacji BRD oraz zawartości zajęć, które byłyby w nim realizowane, m.in. z wyko-

rzystaniem urządzeń do symulacji zagrożeń w ruchu drogowym, adresowanych do różnych grup odbiorców. 

 

WSTĘP 

Rozwój nauki, techniki i technologii wymusza na instytucjach 
edukacyjnych wprowadzenie nowych form, metod i środków kształ-
cenia, a także nowej jakości usług. Obecnie prowadzenie zajęć 
jedynie w formie wykładów nie jest ani efektywne ani interesujące 
dla młodych osób [3, 12]. Problem ten dotyczy także edukacji  
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieci i młodzież na 
co dzień funkcjonujące w świecie wirtualnym mają potrzebę uczest-
niczenia w większej liczbie interesujących zajęć praktycznych, 
doświadczalnych, z wykorzystaniem form obrazkowych niż podają-
cych, które mogą być ciekawym wstępem do zadań praktycznych, 
ale ich nie zastąpią. Tendencja ta jest widoczna np. w nowobudo-
wanych muzeach, które nie są tylko salami z eksponatami w gablo-
tach, ale miejscami, w których wchodzi się w interakcje z odwiedza-
jącymi. Przykładami takich form jest chociażby Centrum Nauki 
Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, czy też niedawno 
otwarte Muzeum Żydów Polskich POLIN. 

Na świecie funkcjonuje wiele podobnych miejsc nawiązujących 
swoją tematyką do techniki, technologii, transportu, bezpieczeństwa 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to m.in. Muzeum Nauki  
w Londynie, Think-tank Muzeum Nauki w Birmingham, Universeum 
w Goteborgu. 

Obecnie coraz bardziej popularna staje się idea tworzenia  
centrów edukacyjnych NEST (Networks and Education for Safety in 
Traffic), które są ośrodkami działań na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na poziomie krajowym i europejskim. W kilku 
miejscach w Europie powstały tego typu ośrodki, różniące się od 
siebie formą, strukturą oraz wykorzystanymi zasobami. Pomimo iż 
wiele z nich zostało stworzonych z inicjatywy prywatnej, to jednak 
potrzebne jest tu wsparcie instytucji państwowych, tak aby korzy-
stanie z nich było powszechne, a osiągane wyniki optymalne. 

Idea tworzenia NEST stała się podstawą do realizacji między-
narodowego projektu AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, 
Novice Drivers and Road Users in Europe – for traffic safety – Dzia-
łania skierowane do niechronionych uczestników ruchu, osób star-
szych, młodych kierowców i użytkowników dróg w Europie – dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego), współfinansowanego przez 
Komisję Europejską – DG MOVE – Dyrekcję Generalną ds. Trans-
portu, którego współrealizatorem był Instytut Transportu Samocho-
dowego. NEST, jako „serce” interakcji w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego miał za zadanie wdrażać najlepsze praktyki w tym 

zakresie, biorąc pod uwagę także doświadczenia i rozwiązania 
pochodzące z innych projektów unijnych.  

W Polsce w ramach projektu AVENUE powstały przy ITS tzw. 
stacjonarny i mobilny NEST, których celem było propagowanie 
bezpiecznych zachowań różnych grup uczestników ruchu drogowe-
go. Poprzez udział w interaktywnych zajęciach, odwiedzający Insty-
tut, ale też podczas inicjatyw z udziałem mobilnego NESTU, 
uczestnicy sami mogli doświadczyć różnych zjawisk związanych  
z bezpieczeństwem ruchu drogowego (symulacja zderzenia, symu-
lacja dachowania, zmiany w postrzeganiu po spożyciu różnych ilości 
alkoholu – alkogogle, określenie ciężkości własnego ciała podczas 
zderzenia z innym pojazdem, symulacja odczuć seniorów w ruchu 
drogowym, sprawdzenie własnego refleksu itp.) [5]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Stacjonarny NEST przy ITS zorganizowany w ramach  
projektu AVENUE. 

 
Unijny projekt ANENUE został już zakończony. Urządzenia 

symulacyjne, będące własnością ITS, doskonale wpisują się w ideę 
powstania planowanego od kilku lat Centrum Edukacji BRD przy 
ITS. Eksperci podkreślają znaczenie edukacji brd w kształtowaniu 
prawidłowych postaw na drodze wśród jej użytkowników, a także 
ogromny potencjał jaki mają centra edukacji brd w tym zakresie.  

Z tego powodu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Instytutu Transportu Samochodowego podjęło prace mające na celu 
opracowanie merytorycznych założeń Centrum Edukacji BRD  
i zawartości zajęć dla różnych grup wiekowych, które byłyby w nim 
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realizowane, m.in. z wykorzystaniem urządzeń do symulacji zagro-
żeń w ruchu drogowym. 

1. CEL UTWORZENIA CEBR 

Polska należy do czołówki państw Unii Europejskiej, jeśli cho-
dzi o liczbę ofiar wypadków drogowych. Utworzenie CEBR jest 
zgodne z kierunkiem rozwoju ITS na lata 2015-2020 i wpisuje się  
w obszar pn. Bezpieczeństwo transportu drogowego i jego użyt-
kowników; baza danych i wiedzy o zagrożeniu zdrowia i życia użyt-
kowników systemu transportu, programowanie działań prewencyj-
nych, bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg, ratownic-
two drogowe i działania powypadkowe, edukacja użytkowników 
dróg, badania psychologicznych aspektów zachowań na drodze.  
W konsekwencji te działania będą służyły ochronie zdrowia i życia 
użytkowników systemu transportu, zwłaszcza drogowego, którego 
niewłaściwe funkcjonowanie powoduje aż 95% śmiertelnych ofiar 
wypadków we wszystkich rodzajach transportu [2, 7]. 

Realizacja projektu wpisuje się również w Strategię rozwoju 
edukacji w Polsce do roku 2020 [13, 15]. 

 
 

 

Rys. 2. Liczba zabitych w wypadkach drogowych na 1 mln miesz-
kańców w państwach UE, porównanie roku 2010 i 2014 [13]. 

 
Głównym celem utworzenia CEBR jest osiągnięcie celu utyli-

tarnego, tj. poprawa efektywności edukacji (według Kazimierza 
Denka efektywność kształcenia w sensie dydaktycznym, wyraża 
zespół przedsięwzięć pozwalających na osiągnięcie maksymalnych 
wyników nauczania przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłków 
nauczyciela i uczniów [17]) w zakresie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego Polsce, a także opracowanie rekomendacji dla resortu 
oświaty na podstawie wyników badań. Dane statystyczne, analiza 
literatury i doświadczenia krajów mających niskie wskaźniki zagro-
żenia bezpieczeństwa na drogach, jednoznacznie wskazują, że 
edukacja w tym zakresie potrzebuje zmian, nowego podejścia do 
zagadnienia. Główny problem (trudność) w obszarze edukacji bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, który został sformułowany na pod-
stawie literatury, doświadczeń zagranicznych oraz własnej praktyki 
zawodowej to: Jak zwiększyć efektywność edukacji w tym zakresie?  
W związku z tym pytanie badawcze brzmi następująco: Czy zajęcia 
realizowane w Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go zwiększą efektywność edukacji w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Polsce?  

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie wymagane jest stworze-
nie zaplecza badawczego, pełniącego jednocześnie rolę wzorcowej 
jednostki edukacyjnej w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, tj. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy 
Instytucie Transportu Samochodowego. 

Celem utworzenia Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego jest zachę-
canie dzieci, młodzieży i ich opiekunów oraz osób starszych do 
osobistego zaangażowania w zrozumienie zagrożeń występujących 

na drogach oraz do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
własne i innych uczestników ruchu. 

Centrum Edukacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go jest nowym w Polsce rozwiązaniem, które zajmowałoby się 
dostarczaniem wiedzy oraz udostępnianiem interaktywnych urzą-
dzeń i eksponatów, umożliwiających samodzielne przeprowadzenie 
doświadczeń lub obserwacji. 

Działalność Centrum przyczyni się do: 
– podnoszenia poziomu świadomości zagrożeń występujących  

w ruchu drogowym oraz kształtowania motywacji do bezpiecz-
nych i odpowiedzialnych zachowań, 

– rozwijania zainteresowań bezpieczeństwem ruchu drogowego,  
– wspierania i uzupełniania szkolnych programów nauczania dla 

uczniów szkół różnego szczebla, 
– tworzenia zaplecza edukacyjnego, poszerzającego lokalną, 

regionalną i ogólnopolską bazę edukacyjną w obszarze bezpie-
czeństwa ruchu drogowego,  

– promocji idei kształcenia przez całe życie (life-long learning).  
Cel działalności Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego będzie realizowany przy pomocy aktywizujących metod 
nauczania, interaktywnych ekspozycji, oraz bogatej działalności 
programowej skierowanej do osób w różnym wieku.  

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wymaga 
zapewnienia odpowiedniej: 
– bazy lokalowej (sale wykładowe z wyposażeniem technicznym  

i z zapleczem, pomieszczenie na eksponaty/urządzenia), 
– kadry pedagogicznej i pomocniczej/technicznej, 
– informacji i promocji. 

Działalność Centrum Edukacji będzie adresowana do: 
– uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 
– uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 
– uczniów gimnazjów, 
– uczniów szkół średnich, 
– rodziców/opiekunów/nauczycieli, 
– studentów, 
– kierowców w wieku 50 i więcej lat. 

Na ekspozycję stałą urządzeń składać się będzie:  
– symulator dachowania, 
– symulator pasów bezpieczeństwa, 
– materiały odblaskowe, 
– alkogogle, 
– mini-kaski, 
– waga, tzw. „test słonia”, 
– detonator poduszki powietrznej, 
– symulator odczuć osób starszych. 

Użytkownik urządzenia wchodzi z nim w interakcję i w konse-
kwencji wzbogaca swoje doświadczenia, uzyskuje wiedzę w sposób 
niewerbalny. Samodzielna praca z urządzeniem lub obserwacja 
działania urządzenia (ze względu na bezpieczeństwo) inspiruje, 
wywołuje skojarzenia, skłania do stawiania pytań i do szukania na 
nie odpowiedzi.  

W miarę możliwości ekspozycja będzie powiększana o nowe 
urządzenia i eksponaty. Z tego względu istotnym zadaniem Cen-
trum jest utrzymywanie ścisłego kontaktu i współpracy z wiodącymi 
placówkami tego typu w Europie.  

Uruchomienie działalności Centrum Edukacji wymaga dokona-
nia ustaleń w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności, zarządza-
nia i organizacji jego pracy, nawiązania kontaktów z ośrodkami 
szkolenia kierowców w celu współpracy, a także przeprowadzenia 
szkoleń pracowników.  

Do podstawowych zadań merytorycznych będzie należało 
opracowanie programów zajęć i materiałów edukacyjnych przezna-
czonych dla każdej z grup adresatów oraz ewaluacji tych zajęć. 
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Podczas zajęć będą przede wszystkim wykorzystywane inte-
raktywne metody nauczania, które kładą nacisk na aktywną twór-
czość, samodzielność dochodzenia do wiedzy, umiejętność zbiera-
nia i wyszukiwania informacji, jak również udział w grupowym roz-
wiązywaniu problemów [4, 9, 11]. 

W odniesieniu do kierowców 50+ przewiduje się także zajęcia 
praktyczne polegające na kierowaniu własnym pojazdem z profe-
sjonalnym instruktorem nauki jazdy, które będą kończyły się rapor-
tem przeznaczonym tylko dla kierowcy, wskazującym jego mocne  
i słabe strony, a także zajęcia z umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków drogowych [6]. 

Praca nad utworzeniem CEBR będzie realizowana w dwóch 
etapach. Etap pierwszy będzie obejmował przygotowanie progra-
mów, materiałów edukacyjnych i przeprowadzenie szkoleń pracow-
ników ITS, a etap drugi będzie polegał na przeprowadzeniu badań 
pilotażowych oraz na opracowaniu Raportu i rekomendacji dla grup 
docelowych. 

2. KONCEPCJA I PLAN BADAŃ W RAMACH CEBR 

W ramach pracy planowane jest przeprowadzenie badań, któ-
rych celem jest dokładniejsze poznanie przyczyn niskiej efektywno-
ści edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. 
Badania będą miały charakter praktyczny – rozpoznawczy (diagno-
styczny). Badania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem 
ankiet adresowanych do osób w różnym wieku, biorących udział  
w zajęciach w Centrum Edukacji BRD. Ponadto, z zastosowaniem 
metody sędziów kompetentnych, zostaną określone obszary i kie-
runki koniecznych zmian [1, 8, 16]. 

Badania będą prowadzone po uruchomieniu działalności CEBR 
wśród osób biorących udział w zajęciach. W ramach tych badań 
przewiduje się przeprowadzenie badań pilotażowych w celu weryfi-
kacji narzędzi badawczych. 

Formą badania będzie wywiad ankietowy, zaś narzędziem ba-
dawczym będzie kwestionariusz ankiety, dający możliwość m. in. 
prezentacji bieżącej i prognostycznej motywacji grup docelowych do 
prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, określenia oczekiwań 
grup docelowych w zakresie prowadzonych zajęć w CEBR. Kwe-
stionariusze ankiet zostaną opracowane przez pracowników CBR. 
W ankietach zostaną zastosowane pytania: zamknięte, z wyborem, 
ze skalowaniem, ze skalowaniem w wersji Likerta, otwarte, testy 
wiedzy. Poniżej przedstawiono zadania badawcze w ramach projek-
tu. 
1. Zadanie badawcze: Przeprowadzenie badania (przygotowanie 

ankiet, testu wiedzy, przeprowadzenie badania, interpretacja 
wyników) wśród wszystkich uczestników zajęć w CEBR. Bada-
nie ma cel poznawczy. 
Hipoteza: Dzieci, młodzież i osoby dorosłe w różnym wieku nie 
mają wystarczającej wiedzy na temat zagrożeń występujących 
w ruchu drogowym i sposobów ich unikania.  
Metoda badawcza: badanie ankietowe, test wiedzy. 

2. Zadanie badawcze: Przeprowadzenie badania (przygotowanie 
ankiet, przeprowadzenie badania, interpretacja wyników) wśród 
wszystkich uczestników zajęć w CEBR. Badanie ma cel po-
znawczy. 
Hipoteza: Dzieci, młodzież i osoby dorosłe w różnym wieku nie 
mają wystarczającej motywacji do bezpiecznych zachowań w 
ruchu drogowym. 
Metoda badawcza: badanie ankietowe. 

3. Zadanie badawcze: przeprowadzenie badania (przygotowanie 
ankiet, przeprowadzenie badania, interpretacja wyników). Ba-
danie ma cel utylitarny – rozpoznawczy, tj. poznanie opinii 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycie-

li/rodziców uczestniczących w zajęciach w CEBR na temat za-
jęć z zakresu brd realizowanych w szkołach. 
Hipoteza: Wychowanie komunikacyjne realizowane w szkołach 
nie sprzyja rozwijaniu zainteresowań bezpieczeństwem ruchu 
drogowego. 
Metoda badawcza: badanie ankietowe. 

4. Zadanie badawcze: przeprowadzenie badania ewaluacyjnego 
(przygotowanie ankiet, przeprowadzenie badania, interpretacja 
wyników), które ma cel utylitarny – oceniający, tj. poznanie opi-
nii wszystkich uczestników na temat zajęć w CEBR. 
Metoda badawcza: badanie ankietowe. 
Badania ankietowe będą przeprowadzone wśród wszystkich 

uczestników zajęć w CEBR. Uzyskane dane będą podlegały anali-
zie ilościowej (statystycznej) i jakościowej (analiza tekstu). Wyniki  
i rezultaty analiz będą zaprezentowane w postaci raportu zawierają-
cego opis zaobserwowanych prawidłowości w układzie tabelarycz-
nym, graficznym i opisowym oraz rekomendacje dla grup docelo-
wych. 

Tab. 1. Etapy powstania Centrum Edukacji BRD 
Etap 1 

Opracowanie: programów zajęć dla dzieci klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej,  
uczniów gimnazjum, szkół średnich, zajęć i materiałów dla studentów, rodzi-
ców/opiekunów/nauczycieli, zajęć i materiałów dla kierowców 50 +; kwestionariu-
szy ankiet dla uczniów, studentów, rodziców / opiekunów / nauczycieli oraz 
starszych kierowców; programu, materiałów szkoleniowych dla pracowników 
CEBR 

Etap 2 

Przeprowadzenie badań pilotażowych i opracowanie ich wyników oraz rekomen-
dacji dla instytucji oświatowych i innych jednostek do realizacji zajęć  
z zakresu brd 

3. EFEKTY CEBR 

Promocja CEBR będzie realizowana poprzez informacje na 
stronie internetowej o jego działalności, dystrybucję materiałów 
promocyjnych i organizowanie konferencji prasowych. Efektem 
pracy będzie pełne przygotowanie działalności Centrum pod wzglę-
dem merytoryczno-dydaktycznym do jego dalszego, już komercyj-
nego, funkcjonowania. 

Ponadto zostanie opracowany raport na temat stanu wiedzy 
osób odwiedzających CEBR w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz ich motywacji do bezpiecznych zachowań. Raport 
będzie stanowił podstawę rekomendacji do wprowadzenia zmian  
w szkolnych podstawach programowych oraz metodyce realizowa-
nia programów edukacyjnych w szkołach wszystkich szczebli 
kształcenia. Wszystkie te elementy będą promowane w ramach 
publikacji, konferencji, seminariów, spotkań itp.  

Wyniki badań przyniosą wymierne korzyści w postaci rzetel-
nych danych do wprowadzenia zmian w szkolnych podstawach 
programowych oraz metodyce realizowania programów edukacyj-
nych w szkołach wszystkich szczebli kształcenia. Edukacją  
z zakresu brd zostaną także objęte grupy osób dotychczas pomija-
ne w Polsce, tj. studenci i starsi kierowcy. 

Poprawa efektywności edukacji w zakresie bezpieczeństwa  
ruchu drogowego jest wypełnieniem  zalecenia polityki bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego Komisji Europejskiej, która w celu redukcji 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zarekomendowała koncen-
trację działań między innymi na szkoleniu i edukacji użytkowników 
dróg. 

PODSUMOWANIE 

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma być 
pierwszym w Polsce interaktywnym centrum edukacji podejmującym 
tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz seniorów. Podobne ośrodki funkcjonują już w Euro-
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pie. Będzie to placówka wykorzystująca nowoczesne osiągnięcia 
nauki i rozwiązania techniczne, miejscem spędzania czasu wolnego 
w ciekawej formie dla wszystkich. Decydująca okaże się faza pilota-
żu i jego ewaluacja, dzięki której jego pomysłodawcy będą mogli 
zorientować się na ile społeczeństwo jest zainteresowane takim 
projektem i zagadnieniami związanymi z brd, jakie są oczekiwania  
w tym zakresie, oraz w którym kierunku powinno się rozwijać. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Bauman T., Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydaw-
nictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012. 

2. Dokument roboczy służb Komisji. Plan utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu 
ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_pap
er/sec-2011-391-unofficial-translation_pl.pdf (26.02.2016)  

3. ho-
me.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Dylematy_wspolc
zesnej_edukacji.pdf (26.02.2016) 

4. Jadczak M. (red.), Interaktywne metody nauczania z przykła-
dowymi konspektami, Wydawnictwo Bea Bleja, Toruń 2001. 

5. Jankowska D., Centra Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego – NEST (Networks and Education for Safety in Traffic) 
jako dobre praktyki BRD w ramach międzynarodowego projek-
tu AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers 
and Road Users in Europe – for Traffic Safety), „Bezpieczeń-
stwo Ruchu Drogowego” 2013 nr 1.  

6. Kierowca 50+. Pakiet edukacyjny, Instytut Transportu Samo-
chodowego 2012. 

7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Re-
gionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa 
ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego na lata 2011-2020, Komisja Europejska, Bruksela, 
dnia 20.7.2010. 

8. Krajewski W., Prawa Nauki. Przegląd zagadnień metodolo-
gicznych i filozoficznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1998. 

9. Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji, 
10. AU Omega, Suwałki 2000. 
11. Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia, 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2013. 

12. Panfil R., Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nau-
czania – uczenia się, „Forum Oświatowe” 2013 nr  2(49).  

13. Road safety in the European Union. Trends, statistics and main 
challenges, European Commission, March 2015. 

14. Szomburg J, Zbieranek P. (red.), Edukacja dla rozwoju, Polskie 
Forum Obywatelskie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynko-
wą, Gdańsk 2010 (Wolność i Solidarność nr 22). 

15. www.up.krakow.pl/konspekt/12/strategia.html 
16. Witaszek Z., Rola sondaży w badaniu opinii społecznej, Zeszy-

ty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2007 nr 4 (171).  
17. Zając B., Dydaktyka Przedmiotowa, „Zeszyt naukowy Wyższej 

Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. 
Pieniążka” 2011 nr 3.  

Centre for Road Safety Education as a future source of road 
safety knowledge 

The article presents the development strategy of Centre 

for Road Safety Education (CEBR). Educational institutions, 

within the scope of their operation, introduce new forms, 

methods and tools for trainings tailored to address many 

different target groups. Experts underline the meaning of 

road safety education in raising awareness on proper atti-

tudes and behaviours in road traffic, but also the potential of 

educational centres in this field. Because of that, within the 

activities aiming at developing the Centre for Road Safety 

Education at Motor Transport Institute, creation of profes-

sional guidelines and content of classes which are to be real-

ized at CEBR with the use of simulators presenting dangers 

in traffic addressed to different groups were undertaken. 
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