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Rola konkursów plastycznych
w kszta³towaniu bezpiecznych zachowañ dzieci
ze szkó³ podstawowych 
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„ mieræ na budowie. Ziemia zasypa³a m³odego 

robotnika”; „Na terenie stoczni znaleziono rano 
cia³o 25-letniego pracownika. Najprawdopo-
dobniej spad³ z rusztowania”  – takie i podobne 
tytu³y pojawiaj¹ siê do æ czêsto na ³amach gazet, 
czy portali internetowych. Wed³ug danych GUS 
w 2011 r. niemal co 4. ofiar¹ wszystkich wypad-
ków przy pracy by³ m³ody pracownik, do 30. roku 

¿ycia [1]. Co gorsza, problem ten dotyczy nie tylko 
zesz³ego roku, ale ju¿ od dawna jest wpisany 
w ocenê stanu bezpieczeñstwa pracy w Polsce.

Jedn¹ z przyczyn takiej sytuacji jest brak do-
wiadczenia ludzi m³odych, wchodz¹cych w nie-

znane sobie rodowisko pracy, czêsto niedyspo-
nuj¹cych podstawow¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Brak wiedzy mo¿e 
z kolei byæ efektem niedoskona³ych programów 
nauczania w szkole, przede wszystkim braku 

przedmiotów specjalistycznych, traktuj¹cych 
o bezpieczeñstwie. Istotne znaczenie mo¿e mieæ 
ponadto brak wyrobionych w dzieciñstwie bez-
piecznych nawyków, które pomagaj¹ unikaæ nie-
bezpiecznych sytuacji. W efekcie m³ody cz³owiek, 
znajduj¹c siê w nowym i nieznanym rodowisku, 
nie potrafi rozpoznaæ zagro¿eñ lub je lekcewa¿y, 
co mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych 
i w konsekwencji – do wypadków. Dlatego 
proces kszta³towania bezpiecznych zachowañ 
nale¿y rozpoczynaæ jak najwcze niej, gdy jest czas 
na wyrabianie prawid³owych wzorców i zacho-
wañ. W artykule zaproponowano wykorzystanie 
konkursów plastycznych jako atrakcyjnej formy 
edukacyjnej wspomagaj¹cej kszta³towanie pro-
bezpiecznych postaw i bezpiecznych zachowañ.

Spo³eczne uczenie siê 
bezpiecznych zachowañ

W dzisiejszych czasach wielu pracodawców 
na ca³ym wiecie narzeka, ¿e ich nowo zatrudnieni 
pracownicy nie maj¹ pojêcia o etyce pracy i nie sza-
nuj¹ swojego zajêcia. Co wiêcej, niewiele potrzeba, 
aby wytr¹ciæ takich pracowników z równowagi.
W ich hierarchii warto ci praca sytuuje siê zna-
cz¹co poni¿ej ¿ycia towarzyskiego, nie lubi¹, gdy 
siê ich upomina i nie potrafi¹ przyjmowaæ krytyki. 
Czêsto nie wiadomie ³ami¹ zasady.

Ich rodzice, obecni 40-latkowie wychowani 
w latach 70. ciê¿ko pracuj¹, aby dzieciom niczego 
nie brakowa³o, ale bywa, ¿e skupiaj¹ siê na zaspo-
kajaniu potrzeb materialnych, pomijaj¹c zasady 
etyki i inne wzorce postêpowania, niezbêdne 
w doros³ym ¿yciu. Zamiast tego koncentruj¹ siê 
na umacnianiu w nich poczucia w³asnej warto ci 
oraz zdolno ci radzenia sobie w ha³a liwym, 
zat³oczonym i przeci¹¿onym nat³okiem infor-
macji wiecie. Zapracowani rodzice nie zawsze 
zauwa¿aj¹ lub wrêcz nie maj¹ wiadomo ci, jak 
wiele czasu spêdzaj¹ ich dzieci przed telewizorem 
i komputerem, czerpi¹c z filmów (kreskówek) 
i gier komputerowych z³e wzorce niebezpiecz-
nych i ryzykownych zachowañ. W efekcie, jak 
pokazuj¹ wyniki badañ, wspó³czesna m³odzie¿ 
stawia sobie za cel ¿ycie urozmaicone, pe³ne 

Rozpoczynaj¹cy pracê zawodow¹ m³odzi ludzie, z uwagi na brak wiedzy i do wiadczenia zawodowego 
s¹ nara¿eni bardziej ni¿ inni pracownicy na wypadki przy pracy. St¹d konieczne jest zwrócenie uwagi 
na dzia³ania prewencyjne, które maj¹ na celu zapobieganie takim zdarzeniom. Literatura z zakresu 
psychologii spo³ecznej wskazuje, ¿e róde³ nieprawid³owych zachowañ m³odych ludzi nale¿y szukaæ 
w okresie dzieciñstwa, kiedy ucz¹ siê rozumieæ otaczaj¹cy wiat i ulegaj¹ wp³ywom najbli¿szego 
otoczenia. W artykule przedstawiono problematykê kszta³towania bezpiecznych zachowañ dzieci 
poprzez edukacyjne konkursy plastyczne.  
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo pracy, edukacja, konkursy plastyczne, modelowanie, spo³eczne 
uczenie siê, struktury poznawcze

The role of art competitions in shaping safe behaviours in childern in primary schools
Young people who begin their occupational journey are more exposed to accidents at work than other employ-
ees, mainly due to their lack of experience and knowledge. Therefore, prevention is necessary. Literature in social 
psychology clearly shows that young people's incorrect behaviours result from their childhood, when they learnt 
how to perceive the world surrounding them and when they were influenced by people around them. This article 
discusses the problem of shaping safe behaviours in children in primary schools through educational art competitions.
Keywords: occupational safety, education, poster competition, modeling, social learning, cognitive structures
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przygód i ryzyka, niezale¿no æ pogl¹dów i wy-
gospodarowanie wolnego czasu na rozrywkê [2].

Takie podej cie do ¿ycia bywa wynikiem 
wp³ywu najbli¿szego otoczenia. Zgodnie bowiem 
z opini¹ A. Bandury spo ród licznych sygna³ów 
wp³ywaj¹cych w danym momencie na zacho-
wanie, ¿adne nie s¹ tak powszechne i skuteczne 
jak zachowania innych [3]. Modelowanie, czyli 
dostarczanie wzorów, jest jedn¹ z g³ównych 
form spo³ecznego oddzia³ywania na m³odego 
cz³owieka, która prowadzi do wytworzenia 
standardów postêpowania. Jest wiele dowodów 
na to, ¿e cz³owiek, przede wszystkim w okresie 
dzieciñstwa, wykazuje du¿¹ sk³onno æ do odtwa-
rzania wzorów zachowania siê obserwowanych 
w otoczeniu. Odtwarzanie owo polega m.in. 
na wybieraniu przedmiotów, czynno ci, czy spo-
sobów postêpowania, które by³y wybierane przez 
osobê, która jest na ladowana, a odrzucanie 
tych, które zosta³y przez ni¹ odrzucone [4]. 
Badania nad tym zjawiskiem pokaza³y, ¿e mo¿e 
ono zachodziæ pod wp³ywem tzw. uczenia siê 
obserwacyjnego, a wiêc bez konieczno ci wyko-
nywania czynno ci odtwórczych.

W jednym z eksperymentów [5] stwierdzono, 
¿e dziecko, które mia³o mo¿liwo æ obserwowania 
pewnych zasad nagradzania, zaczyna³o stoso-
waæ takie same zasady dla samonagradzania 
i to w sytuacjach, w których nie znajduje siê 
pod wp³ywem ¿adnej kontroli zewnêtrznej [6]. 
Oznacza to, ¿e obserwuj¹c zachowanie rodziców 
np. podczas prowadzenia samochodu, dziecko 
mo¿e przyswoiæ sobie stosunek (postawê) do za-
sad bezpieczeñstwa ruchu drogowego – model 
zachowania siê rodziców zostaje zarejestrowany 
w pamiêci dziecka w formie schematu poznaw-
czego1. M³ody cz³owiek rozpoczynaj¹cy pracê za-
wodow¹ zaczyna analizowaæ i oceniaæ elementy 
rodowiska pracy wed³ug takiego wzorca. Je¿eli 

wychowa³ siê w rodowisku, w którym otwarcie 
wyra¿ano negatywny stosunek do przepisów 
prawa i wiadomie je „omijano”, wówczas m³oda 
osoba przyjmuje podobn¹ postawê i w zgodzie 
z ni¹ „filtruje” nap³ywaj¹ce do niego informacje 
– m.in. podczas pierwszych szkoleñ z dziedziny 
bezpieczeñstwa pracy.

Poznawcze uczenie siê
bezpiecznych zachowañ

Inne spojrzenie na proces uczenia siê propo-
nuj¹ zwolennicy koncepcji poznawczej, zgodnie 
z któr¹ cz³owiek jest uk³adem poszukuj¹cym 
i przetwarzaj¹cym informacje o wiecie i w³asnej 
osobie. Jego zachowanie zale¿y nie tylko od infor-
macji nap³ywaj¹cych ze rodowiska zewnêtrznego, 
ale tak¿e z wewnêtrznych struktur poznawczych 
(sposobu organizowania wiedzy o wiecie) oraz 
wiedzy zdobytej w procesie uczenia siê i my lenia. 
W ludzkiej pamiêci najbardziej niezwyk³e jest to, 
¿e jest ona pe³na sprzeczno ci, np. ma niemal 
nieograniczon¹ pojemno æ, ale wzglêdnie nie-
wydajne procesy jej wydobywania. St¹d zdolno æ 
do ³atwego przypominania wydarzeñ z wczesnego 

1 Schemat poznawczy to struktura, za pomoc¹ której cz³o-
wiek organizuje swoj¹ wiedzê o wiecie wed³ug pewnych te-
matów; schematy silnie wp³ywaj¹ na to, co z danej informacji 
zauwa¿amy, o czym my limy i co pó niej pamiêtamy [7].

dzieciñstwa czêsto kontrastuje z niezdolno ci¹ 
do zapamiêtania pe³nego adresu firmy, do której 
siê wybieramy na spotkanie.

Perspektywa poznawcza zak³ada, ¿e to, 
co cz³owiek czuje, my li i jak siê zachowuje zale¿y 
przede wszystkim od procesów przetwarzania 
docieraj¹cych do niego informacji – od sposobu, 
w jaki rozumie bie¿¹c¹ sytuacjê i napotykanych 
w niej ludzi. Sposób interpretacji za  zale¿y 
od posiadanej ju¿ wiedzy i tego, jakie tre ci 
s¹ w tym momencie aktywne. Podej cie poznaw-
cze wskazuje na przyczyny zachowania siê w bie-
¿¹cej sytuacji zak³adaj¹c, ¿e o ich tre ci decyduj¹ 
oczekiwania, schematy czy zdroworozs¹dkowe 
– choæ nie zawsze s³uszne – teorie, przez pryzmat 
których ludzie oceniaj¹ sytuacjê [8].

Stanowisko poznawcze zak³ada tak¿e, ¿e zasa-
dy i regu³y, które cz³owiek nabywa w ci¹gu ¿ycia, 
s¹ rezultatem tzw. uczenia siê znaków [9], które 
pomagaj¹ rozumieæ i odpowiednio reagowaæ 
na ich wzmocnienia. Spo³eczeñstwo nie tylko 
definiuje wzmocnienia, ale te¿ ustala regu³y do-
stêpu do nich. Warto æ nagradzaj¹c¹ mo¿e mieæ 
np. nie tylko to, co prowadzi do satysfakcji, ale tak-
¿e to, co spo³eczne otoczenie cz³owieka uzna³o 
za nagrodê. W tym kontek cie takie dzia³ania 
motywacyjne, jak np. konkursy plastyczne nie tylko 
utrwalaj¹ w m³odym cz³owieku prze wiadcze-
nie, ¿e zasady s¹ i musz¹ byæ przestrzegane, 
ale równie¿ buduj¹ i utrwalaj¹ w ich wiadomo ci 
pozytywny zwi¹zek pomiêdzy prezentowaniem 
bezpiecznych postaw i zachowañ, a nagrod¹.

Budowanie struktur poznawczych 
poprzez konkursy plastyczne

W okresie tworzenia siê u m³odego cz³owieka 
struktur poznawczych ogromne znaczenie maj¹ 
dzia³ania edukacyjne. Mog¹ one przybieraæ 
dowolne formy, szczególnie takie, które przez 
sw¹ odmienno æ do stosowanych na co dzieñ 
staj¹ siê atrakcyjne i po¿¹dane. Nale¿¹ do nich 
konkursy organizowane przez CIOP-PIB. Konkursy 
plastyczne dla uczniów szkó³ podstawowych ucz¹ 
i ukierunkowuj¹, jak zachowywaæ siê bezpiecznie 
wobec konkretnych zagro¿eñ, jak funkcjonowaæ 
w rodowisku, by bezpieczni byli równie¿ inni, 
jakich zasad przestrzegaæ, by nie stwarzaæ sytuacji 
niebezpiecznych, jak wspomóc tworzenie kultury 
bezpieczeñstwa w rodowisku, w którym ¿yj¹.

Organizowanie konkursów plastycznych 
dla dzieci stanowi zawsze wyzwanie dla orga-
nizatorów. Dzieci, poprzez swe proste, niczym 
niezm¹cone pojmowanie wiata s¹ dosyæ specy-
ficznym odbiorc¹. Dlatego co roku wprowadzane 
s¹ inne elementy, które ró¿nicuj¹ te przedsiê-
wziêcia tak, by by³y ciekawe z punktu widzenia 
uczestników. Ka¿dy realizowany temat konkursu 
jest poprzedzony wprowadzeniem i omówieniem 
najwa¿niejszych jego punktów, wskazaniem 
sposobów unikania zagro¿eñ i podpowiedzi¹, 
które zachowania s¹ bezpieczne, a jakie stwa-
rzaj¹ zagro¿enia. Wizualizacja tych sytuacji przez 
dziecko i sam proces tworzenia rysunku utrwalaj¹ 
zdobyt¹ wiedzê, rozwijaj¹c struktury poznawcze 
dziecka o kolejny wymiar, za pomoc¹ którego bê-
dzie ono postrzega³o otaczaj¹c¹ go rzeczywisto æ 
teraz i w przysz³o ci.

Ponad 30 zrealizowanych do tej pory przez 
Instytut konkursów mo¿na usystematyzowaæ 
w trzech grupach.

Konkursy dotycz¹ce zagro¿eñ
Konkursy o tematyce dotycz¹cej konkret-

nych zagro¿eñ, z którymi dziecko ma kontakt 
na co dzieñ, s¹ stosunkowo ³atwe, je li chodzi 
o zrozumienie tematu. Dzieci rozpoznaj¹ zagro-
¿enia i potrafi¹ je zinterpretowaæ plastycznie. 
Jako przyk³ad mo¿na przytoczyæ m.in. konkursy 
dotycz¹ce ha³asu: „Stop ha³asowi” oraz „Ciszej 
i bezpieczniej” (2005).

Ogólnopolsk¹ edycjê konkursu pn. „Ciszej 
i bezpieczniej” po wiêcono ha³asowi, który 
„atakuje” cz³owieka wszêdzie – w domu, w pracy, 
w szkole, na ulicy, nawet w czasie relaksu i wypo-
czynku. Codziennie miliony pracowników na wie-
cie s¹ nara¿one na ha³as w miejscu pracy oraz 
zwi¹zane z nim ryzyko dla zdrowia i ¿ycia. Szcze-
gólnie szkodliwy jest ha³as o poziomach przekra-
czaj¹cych 85 dB [10]. D³ugotrwa³a ekspozycja 
na taki ha³as prowadzi do nieodwracalnych 
uszkodzeñ s³uchu. Ha³as wp³ywa szkodliwie 
równie¿ na uk³ad nerwowy cz³owieka oraz 
stan i funkcje wielu narz¹dów wewnêtrznych. 
Bêd¹c ród³em stresu, przyczynia siê do rozwoju 
ró¿nego typu chorób psychosomatycznych (np. 
choroby nadci nieniowej, choroby wrzodowej, 
nerwic). Ha³as jako czynnik uci¹¿liwy utrudnia 
pracê oraz obni¿a jej jako æ i wydajno æ. Powo-
duj¹c zmniejszenie koncentracji uwagi, zak³ócaj¹c 
porozumiewanie siê i odbiór d wiêkowych 
sygna³ów ostrzegawczych, mo¿e byæ przyczyn¹ 
wypadków, z ich przykrymi konsekwencjami dla 
ludzi, a tak¿e stratami materialnymi. Ha³as mo¿e 
te¿ zak³ócaæ sen i wypoczynek.

Taka wiedza na temat ha³asu po³¹czona 
z wieloma przyk³adami sposobów radzenia sobie 
z tym problemem by³a przekazywana w trak-
cie przygotowañ dzieci do konkursu. Ogóln¹ 
atmosferê prac plastycznych, które nap³ynê³y 
na konkurs przedstawi³a we wstêpie do katalogu 
pokonkursowego J. Turek [11]: „Obrazy ha³asu 
hucz¹ tytu³em, grzmi¹ przestrog¹ dla wszystkich. 
Krzycz¹ wiêc do nas rozdarte do bólu gard³a spor-
tretowanych rodzin Ha³asiñskich, radioodbiorniki, 
walkmany, przelatuj¹ce samoloty i rycz¹ce silniki 
samochodów. Nastroszone, naje¿one smutne 
zwierzaki i ro linki, umieraj¹ce ptaki i zatykaj¹ce 
uszy drzewa nie wytrzymuj¹ permanentnego 
jazgotu cywilizacji. W stan refleksji wprowadzaj¹ 
nas przejmuj¹ce motywy skutków ha³asu, jak 
puchn¹ce, czerwone, pêkaj¹ce uszy lub w uszach 
bêbenki. Prawie wszyscy chcieliby pozbyæ siê 
ha³asu rodowiskowego bardzo czêsto stosu-

Klaudia Waszkiewicz – „ widruj¹cy ha³as”, Szko³a 
Podstawowa w E³ku
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j¹c ochronniki s³uchu lub poprzez zamkniêcie 
go np. w s³oiku, by by³o cicho, spokojnie i kolo-
rowo na wiecie”.

Nades³ane na konkurs prace wiadcz¹ o przy-
gotowaniu uczestników do podjêtej w konkursie 
tematyki (zarówno do samego problemu, jak 
i sposobu radzenia sobie z nim). Mo¿na wiêc 
przypuszczaæ, ¿e wp³yw tego wydarzenia 
na kszta³towanie postaw probezpiecznych i proz-
drowotnych tych dzieci nie by³ bez znaczenia 
i ¿e pozostawi³ lad w budowanym w m³odym 
cz³owieku schemacie poznawczym, poprzez 
który bêdzie z czasem odbiera³ nap³ywaj¹ce 
do niego informacje – równie¿ z zakresu bez-
pieczeñstwa pracy.

Konkursy dotycz¹ce 
kultury bezpieczeñstwa

Inny rodzaj konkursów podejmuje tematykê 
traktuj¹c¹ bezpieczeñstwo i ochronê zdrowia 
cz³owieka w szerszym wymiarze budowania 
kultury bezpieczeñstwa w otaczaj¹cym dziecko 
wiecie. Do takich tematów nale¿a³y np. „Wy-

padki w szkole” (2003), „Uczmy siê i bawmy 
bezpiecznie” (2004), „Ryzykowne zachowania 
w szkole i w domu”(2008), „Bezpieczne za-
chowania przy korzystaniu z urz¹dzeñ w domu 
i w szkole” (2010), „Gdy dzwonek na przerwê 
zadzwoni” (2012).

Konkursy te dotyczy³y ró¿nych zachowañ 
i sytuacji niebezpiecznych. Analiza tych sytuacji 
przez dzieci, dyskusja podczas lekcji na tematy 
wystêpuj¹cych w szkole i w domu zagro¿eñ 
stanowi³y swego rodzaju ocenê ryzyka, która 
powinna byæ przeprowadzana na ka¿dym sta-
nowisku pracy. Dzieci, nie znaj¹c nawet takich 
procedur, intuicyjnie je realizowa³y. W konkursie 
na temat bezpiecznych zachowañ przy korzy-
staniu z urz¹dzeñ w domu i w szkole, uczest-
nicy zauwa¿ali najczê ciej niebezpieczeñstwa 
zwi¹zane z zagro¿eniami pr¹dem elektrycznym. 
Ilustrowane przez nie scenki maj¹ charakter in-
formacyjno-ostrzegawczo-instrukta¿owy. Jedna 
z nich przedstawia stoj¹ce na desce do prasowa-
nia w³¹czone do gniazdka elektrycznego ¿elazko, 
którego zwisaj¹cy sznur stanowi zagro¿enie dla 
zbli¿aj¹cego siê malutkiego dziecka, podczas 
gdy rozmawiaj¹ca przez telefon kobieta stoi 
odwrócona ty³em do rozgrywaj¹cej siê scenki. 
Zakre lone na czerwono zbli¿aj¹ce siê do sznura 
dziecko otacza napis „Niebezpieczeñstwo”. 
Inna praca przedstawiaj¹ca dzieci bawi¹ce siê 
w pobli¿u deski do prasowania, na której stoi 
¿elazko opatrzona jest napisem „¯elazkiem nie 
bawi¹ siê dzieci”. Jest te¿ rysunek przedstawiaj¹cy 

kobietê przy desce do prasowania zatytu³owany 
„Gwarancja bezpieczeñstwa” z zamieszczo-
nym obok tekstem: „sprawdzam, czy kabel 
nie jest uszkodzony, ustawiam odpowiedni¹ 
temperaturê, nie wychodzê z pomieszczenia 
zanim nie wy³¹czê ¿elazka, wy³¹czam ¿elazko 
trzymaj¹c za wtyczkê”.

Nagradzanie dzieci za takie prace, a wiêc 
za formê artystyczn¹, za ich tre æ (przemy lenia 
i spostrze¿enia) ma g³êbok¹ warto æ wycho-
wawcz¹. Korzystaj¹ z niej nie tylko nagrodzeni 
i wyró¿nieni laureaci, ale te¿ pozostali uczestnicy 
konkursu, którzy w³o¿yli sw¹ pracê i wykonali 
proces my lowy utrwalaj¹cy w nich analizy 
i probezpieczne przemy lenia.

Konkursy dotycz¹ce 
zagadnieñ spo³ecznych

Trzeci¹ grupê stanowi¹ konkursy o tematyce 
ogólnospo³ecznej. Nie zawsze dotycz¹ one bez-
po rednio dzieci, natomiast wymagaj¹ analizy 
ich najbli¿szego otoczenia oraz wyobra ni. Tak 
konstruowane konkursy u wiadamiaj¹ i podnosz¹ 
wagê problematyki bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia cz³owieka. Konkurs pn.„ M³odzi pra-
cownicy – bezpieczny start” (2006 r.) stawia³ 
przed dzieæmi zadanie zilustrowania swojego 
wyobra¿enia o pierwszej pracy. Edycja konkursu 
pn. „Aktywni 50+” (2012) dotyczy³a aktywno ci 
ludzi starszych. Rysunki dzieci – wykonane ró¿-
nymi technikami, bardzo kolorowe i przyjazne dla 
oka odbiorcy – wietnie wizualizowa³y aktyw-
no ci babæ i dziadków, je¿d¿¹cych na rowerze, 
³y¿wach, wrotkach, æwicz¹cych z wnukami 
tai-chi, podró¿uj¹cych i uprawiaj¹cych swoje 
ogrody. Zaanga¿owanie dzieci w plastyczn¹ in-
terpretacjê ró¿norodnych zagadnieñ spo³ecznych 
spe³nia równie¿ w ¿yciu dziecka rolê po rednika 
w relacji dziecko – wiat. Osobowo æ dziecka 
zaczyna siê uzewnêtrzniaæ za po rednictwem 
tego, co i w jakiej formie dziecko tworzy [12].

ni¿ w przypadku pracowników ze starszych grup 
wiekowych. W Polsce, jak ju¿ wspomniano, pra-
wie 1/4 wszystkich ofiar wypadków przy pracy 
stanowi¹ osoby do 30. roku ¿ycia. Powodem tego 
zjawiska jest miêdzy innymi niska wiadomo æ 
zagro¿eñ zwi¹zanych z prac¹.

Aby zmieniæ tê sytuacjê nale¿y jak najwcze-
niej – ju¿ na poziomie wczesnoszkolnym – prze-

kazywaæ dzieciom podstawow¹ wiedzê na temat 
bezpieczeñstwa (art. 237.2 Kp.), uwra¿liwiaæ 
na istniej¹ce zagro¿enia, podnosiæ poziom wiedzy 
i umiejêtno ci bezpiecznych zachowañ w ró¿nych 
sytuacjach, a poprzez m.in. konkursy plastycz-
ne, pe³ni¹ce rolê uzupe³niaj¹c¹ i utrwalaj¹c¹ 
tê wiedzê wp³ywaæ na kszta³towanie w dzieciach 
umiejêtno ci postrzegania i charakterystyki 
otaczaj¹cej je rzeczywisto ci. Perspektywa po-
znawcza zak³ada, ¿e to, jak cz³owiek zachowuje 
siê zale¿y przede wszystkim od sposobu, w jaki 
rozumie bie¿¹c¹ sytuacjê (wykorzystuj¹c posia-
dan¹ ju¿ wiedzê).

Poniewa¿ w wielu sytuacjach dziecko 
nie ma mo¿liwo ci empirycznego poznania 
zagro¿eñ, cenne jest wykorzystanie form arty-
stycznych, które de facto s¹ pretekstem do po-
ruszania tych zagadnieñ i stanowi¹ dodatkowo 
atrakcyjn¹ formê dialogu z nauczycielem. Taki 
sposób poznawania rzeczywisto ci zdecydowa-
nie jest lepszy i bezpieczniejszy, ni¿ do wiadczanie 
wszystkiego metod¹ prób i b³êdów. Zw³aszcza, 
gdy taki b³¹d mo¿e byæ ostatnim.
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Podsumowanie
Konkursy plastyczne dla uczniów klas I-VI 

szkó³ podstawowych, u wiadamiaj¹ce za-
gro¿enia w rodowisku pracy ucznia i ucz¹ce 
bezpiecznych zachowañ, wpisuj¹ siê w dzia³ania 
prewencyjne maj¹ce na celu przeciwdzia³anie 
w przysz³o ci wypadkom m³odych pracowników. 
Ze statystyk europejskich wynika, ¿e ryzyko wy-
padku przy pracy w ród m³odych pracowników 
(18-24 lata) jest co najmniej o po³owê wy¿sze, 
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