AKADEMIA MŁODEGO EKO KIEROWCY
pilotażowy program bezpłatnych warsztatów
organizowanych przez WORD Białystok.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku w ramach swoich działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w związku z realizacją projektu pn. „Edukacja
ekologiczna kierowców poprzez popularyzację zagadnień Eco Drivingu”, dofinansowanego przez
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Białymstoku,
www.wfosigw.bialystok.pl, uruchamia warsztaty szkoleniowe pod nazwą Akademia Młodego Eko
Kierowcy. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń dla młodych kierowców z terenu województwa
podlaskiego, w wieku 18-24 lata, którzy uzyskali prawo jazdy kat. B zdając egzamin w WORD
w Białymstoku, na które składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i zajęcia praktyczne
poprawiające umiejętności jazdy w stylu eko.
Projekt realizujemy w partnerstwie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku oraz we współpracy z autoryzowanym dealerem marki Toyota w Białymstoku
jak też stacją paliwową BP w Białymstoku.
Podstawowym celem AMEK jest podniesienie świadomości wśród grupy tzw. młodych
kierowców (osób w wieku 18-24 lata) w tym edukacja ekologiczna kierowców pojazdów silnikowych
poprzez promocję tzw. Eco Drivingu jak też związana z tym poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. AMEK adresujemy do tej grupy wiekowej, ponieważ bardzo często młodych kierowców
cechuje brak doświadczenia i wyobraźni, przecenianie swoich umiejętności praktycznych
w kierowaniu pojazdem, brawura i ryzykowne zachowania na drodze, a także stosunkowo duża
liczba wypadków z udziałem kierowców w tym wieku. Natomiast wyrobienie właściwych nawyków
zaprocentuje wymiernymi korzyściami w sferze zmniejszenia stopnia zanieczyszczania środowiska
naturalnego emisją spalin, stopniem zużycia paliwa i zużywania się elementów zamiennych
pojazdów. Naszym zdaniem warto przekonywać kierowców iż umiejętność ekologicznej jazdy,
przekłada się na mniejsze wydatki związane z jazdą samochodem, mniejszy stres podczas jazdy , a co
za tym idzie większe bezpieczeństwo na drodze,
W trakcie szkolenia teoretycznego uczestnicy spotkają się m.in. z funkcjonariuszem Policji
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, psychologiem transportu oraz
egzaminatorem – instruktorem techniki jazdy. Omówione zostaną wszelkie aspekty i podstawowe
zasady Eco Drivingu oraz jego wpływ m.in. na środowisko naturalne, wydatki ekonomiczne,
prowadzenie pojazdu, problem agresji za kierownicą jak też bezpieczeństwo na drodze. W ten
sposób chcemy promować ideę Eco Drivingu oraz zachęcać do stosowania tego stylu jazdy w sposób
permanentny, a przez to każdego dnia wpływać pozytywnie na stan środowiska naturalnego.
Założeniem organizatora jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również poprzez
zajęcia praktyczne poprawa umiejętności jazdy z naciskiem na jazdę w stylu eko. Pod okiem
instruktora techniki jazdy oraz egzaminatora uczestnicy przekonają się jak ważny wpływ na
bezpieczeństwo jazdy ma Eco Driving, a w trakcie ćwiczeń na placu manewrowym poznają w praktyce
i utrwalą podstawowe zasady eko jazdy. Jazda z talerzem Stewarta uświadomi jak ważna jest

płynność jazdy i pokonywanie zakrętów, jazda autem wyposażonym w troleje, które symulują poślizg
nadsterowny, pokaże właściwe odruchy jeśli już do poślizgu dojdzie. Przewidujemy także test
z użyciem symulatora zderzeń, uświadamiający stopień zagrożenia życia i zdrowia podczas jazdy bez
zapinania pasów bezpieczeństwa . Zwieńczeniem zajęć praktycznych będzie prezentacja pojazdu
hybrydowego.
Przewidujemy dwie edycje warsztatów AMEK, jednak liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestrację uczestników prowadzi dział szkoleń WORD Białystok. Rekrutacja na pierwszą edycję
rozpoczyna się od 14 września 2015 r., od godz. 8.00.

