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FII ATENT !

SIGURANTA COPIILOR DEPINDE
DE ACTIUNILE ADULTILOR

R

BROȘURĂ PENTRU
CADRE DIDACTICE

1. INTRODUCERE
Am văzut de multe ori copii care stau cu ochii
în smart-phone, fără să fie atenți la mașini și la
drum, expunându-se, în felul acesta, accidentelor
care ar putea fi prevenite prin simplul fapt de a
fi conștienți de regulile de circulație și de a le
aplica în mod activ.
Proiectul se afla la cea de-a V-a ediție și se
desfășoară în 140 de școli din București,
ajungând la 25.000 de elevi. Scopul principal
este educarea și conștientizarea elevilor în
ceea ce privește regulile de circulație rutieră și
importanța respectării lor.
Scopul proiectului: Promovarea educației
rutiere în rândul copiilor.

2. DESPRE PROIECTUL
“ORA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ”
Ora de Educație Rutieră este probabil cel
mai mare și cu siguranță cel mai ambițios
proiect de educație rutieră desfășurat în
România. Pe parcursul a 4 ediții ne-am dezvoltat
ca echipă și am continuat să îmbinăm și să
perfecționăm metodele de educație formală și
non-formală

► Îmbunătățirea relației polițist-cetățean
► Informarea părinților cu privire la activitățile
Poliției

Din perspectiva psihologică, specialiştii
s-au concentrat pe următoarele aspecte:
► încurajarea copiilor să fie participanţi activi
în trafic, prin asta înțelegând faptul ca ei să
aplice în mod conştient regulile pe care le
învață, înțelegând consecinţele;
► cultivarea unei atitudini de vigilenţă şi
responsabilitate din partea copiilor, înțelegând
ce înseamnă să te afli în siguranță şi ce înseamnă pericol; facilitarea relaţiei dintre copil/
pieton şi agent de poliţie: copilul să cunoască
rolul poliţistului în viaţa lui şi să să înțeleagă
că poate apela la ajutorul său când se afla în
dificultate.

OBIECTIVELE SPECIFICE:
► Conștientizarea normelor de călătorie în
mijloacele de transport în comun și a
necesității echipamentelor de siguranţă cu
care sunt dotate autovehiculele;
► Cunoașterea și aplicarea corectă a regulilor
de circulaţie specifice deplasării cu bicicleta;
► Identificarea riscurilor asociate traficului
rutier;
► Conştientizarea părinţilor şi a comunităţii cu
privire la rolul şi importanţa educaţiei rutiere
de la o vârstă timpurie;

ATENȚIE LA PIETONI !
VIAȚA ARE PRIORITATE

3. DESPRE SIGURANȚA RUTIERĂ:
Siguranța rutieră se referă la metodele şi
măsurile care duc la scăderea riscului ca un
utilizator de drum, fie el pieton, conducător
auto, biciclist, etc. să fie omorât sau rănit într-un
accident rutier.
Iar motivul pentru care siguranţa rutieră este
importantă este că, în lipsa ei, nu poţi ajunge
teafăr acasă sau acolo unde eşti aşteptat. Iar
acest fapt ni se aplică tuturor, fie că circulăm
la volanul unei maşini, fie că mergem pe jos
sau utilizăm bicicleta sau trotineta.
De fapt, dacă tot am pomenit de pietoni, ştiaţi
că una din 10 victime este pieton? De aceea,
poate mai important ca buna cunoaştere a
semnelor rutiere (speranţa este că le cunoaştem
cu toţii foarte bine) este respectarea regulilor
rutiere.
La nivel internaţional, în accidente rutiere mor,
în fiecare an, mai mult de 1,3 milioane de
oameni. Cât înseamnă 3 milioane? Aproximaţi
câţi oameni cunoaşteţi - prieteni, familie, rude,
persoane invitate la nunta voastră, colegi de
muncă, familii ale copiilor pe care îi formaţi,
prieteni pe reţelele de socializare, locuitorii
Bucureştiului. Bucureştiul, un oraş cu 1,85
milioane de locuitori (la nivelul anului 2014).
Putem afirma că, în fiecare an, cel puţin un
oraş de dimensiunea Bucureştiului dispare
de pe hartă din cauza accidentelor rutiere. În
fiecare zi, 3400 de oameni mor în accidente
rutiere. Un avion are între 400 şi 600 de locuri.
Imaginaţi-vă cum, în fiecare zi, s-ar prăbuşi 7
avioane.
Iar printre victime sunt şi copii. Un copil moare
la fiecare 3 minute într-un accident rutier. Iar
acest interval se scurtează de la an la an.
În plus (din păcate, există nişte cifre şi mai
înspăimântătoare), în fiecare an, 20-50 de
milioane de oameni sunt răniţi în accidente
rutiere.

Iar aceste răniri reprezintă cauza principală a
morţii pentru tinerii cu vârste între 15 şi 29 ani.
Cum se poate întâmpla acest lucru, în
condițiile în care măsurile de siguranţă cresc,
apar reglementări peste reglementări,
vehiculele sunt echipate cu zeci de sisteme
de siguranţă, bicicliştii poartă căști, peste tot
vedem restricţii de viteză şi suntem învăţaţi să
traversăm doar pe la trecere? Statisticile ne
spun altceva. Ne spun că 95% din accidentele
rutiere sunt cauzate de erori umane şi doar
5% au cauze tehnice.
80% dintre milioanele de oameni grav răniţi în
accidente rutiere au păţit asta pentru că nu au
respectat regulile rutiere sau elementele de
siguranţă, cum ar fi purtarea centurii de siguranţă, a căştii de protecţie sau nu au traversat
pe la trecere sau nu s-au asigurat înainte de a
traversa.
Deşi şocante, cifrele pe care le-am amintit pot fi
privite într-o perspectivă diferită: putem preveni
95% din accidentele rutiere. Putem salva 80%
dintre oameni, înainte de a fi răniţi. Ca să nu mai
vorbim de câţi bani putem economisi, în timp.

Să recapitulăm câteva cifre:

1,3 milioane de oameni la nivel mondial mor anual în accidente rutiere;
3.400 de oameni mor în fiecare zi, echivalentul a 7 avioane prăbuşite zilnic;
1 din 10 victime este pieton;
Un copil moare la fiecare 3 minute într-un accident rutier;
20-50 de milioane de oameni sunt răniţi în accidente rutiere.

STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ SĂ SCHIMBĂM ACESTE STATISTICI.

4. ȘCOLARUL MIC ȘI SIGURANȚA RUTIERĂ
Din perspectiva dezvoltării psihomotorii,
siguranţa copiilor în trafic conţine câțiva factori
esenţiali, ce trebuie luaţi în considerare în
momentul în care dorim să construim jocuri
și activități de educație rutieră, care să fie de
real folos celor mici:
► Componenta senzorială a siguranţei în trafic
se referă la capacitatea copilului de a înregistra
şi interpreta stimuli vizuali, auditivi şi tactili, care
furnizează informaţii despre mediul în care se
află. De exemplu, luminile unei maşini noaptea
care tocmai face cubă, sunetul unei sirene în
timp ce traversăm strada. Este important să
fie capabili să fie vigilenţi la astfel de indicatori
care le spun că undeva, mai aproape sau mai
departe, ceva se petrece, iar siguranţa lor de
pietoni poate fi afectată.
► Componenta cognitivă se referă la a
cunoaşte, întelege şi aplica regulile de circulaţie
şi implică: memoria, atenţia, capacitatea de
raţionament, înţelegerea cauzalităţii şi a
consecinţelor. Fără repetiţie în mediul natural, regulile de circulaţie rămân doar o teorie,
aşadar, şi cei mai isteţi şi informaţi copii pot
surprinde prin lipsa unor abilităţi elementare
de orientare în trafic întrucât nu sunt expuşi la
situaţii variate pe stradă.
► Componenta afectivă se refera la modul în
care reacţionează emoţional copilul în situaţia
în care este autonom şi trebuie să se descurce singur în calitate de pieton şi cum face
faţă situaţiilor delicate, când trebuie să solicite îndrumari sau ajutorul. A-şi păstra calmul
astfel încât să poată gândi soluţia cea mai
bună sunt două abilităţi care vin în timp, prin
experienţă

şi antrenament. Situaţia în care copilul se află
pe stradă și dintr-un moment de dezorientare
se abate de la traseul cunoscut e foarte des
întâlnit. În acel moment el trebuie să nu intre în
panică şi să caute un agent de poliţie sau un
adult de încredere care să îl îndrume sau să
îşi sune părinţii. De asemenea, pentru a putea
fi localizat trebuie să fie capabil să descrie
zona în care se află, dând detalii şi ajutând
adultul să îl repereze. În această situaţie, sunt
implicate atât afectivitatea, cât şi cogniţia.
► Componenta morală. Dobândirea unor
repere morale este un pas esenţial în dezvoltarea umană, iar momentul în care copilul
devine conştient de existenţa unor reguli şi le
înţelege inclusiv utilitatea este punctul în care
poate fi capabil de responsabilitate când se
află pe stradă. Iniţial, moralitatea este impusă
şi controlată din exterior.
Copilul învaţă să respecte anumite limite şi
reguli într-un cadru de repere clare, oferite de
consecinţe (pozitive sau negative) pentru comportamentul său. În timp, copiii interiorizează
regulile şi sunt capabili să le respecte fără a
li se aduce aminte. Această interiorizare a
regulilor le permite copiilor să aibă un
comportament adecvat în lipsa supravegherii
adultului şi pot fi generalizate la multe situaţii
şi în relaţie cu multe persoane. De exemplu,
dacă copilul a interiorizat regula de a nu alerga
pe trecerea de pietoni, va face acest lucru indiferent de locul în care se află şi persoana cu
care se află şi va întelege de ce este important
să nu alerge în timp ce traversează.

5. CUM COMUNICĂM MESAJELE DE
SIGURANȚĂ RUTIERĂ
Este esențial să cunoaștem câteva aspecte
referitoare la modul în care putem comunica
eficient mesajele de siguranță rutieră pe
parcursul activităților educative. Astfel,
teoriile din domeniul comunicării pun mult
accentul pe gradul de personalizare a mesajului.
Dacă vom gândi un mesaj de siguranţă rutieră
care să „inspire teamă” prin conştientizarea
riscului şi a gradului de pericol, ar trebui să
adaptăm mesajul următorului tipar de gândire:
„Mie nu mi se va întâmpla aşa ceva”
„Dacă îmi schimb comportamentul doar
pentru asta, va merita?”
„Sunt în stare să-mi schimb comportamentul?
Este important ca, pe lângă conceptul de
teamă şi conştientizare, comunicarea să
conţină şi elemente
de personalizare şi recompensă imediată şi
concretă.

► Se evită simpla „transmitere de mesaje” înlocuire cu un proces: ne interesează modul în
care emiţătorul (receptorul) codifică (decodifică)
mesajul, modul în care emitenţii folosesc
mijloacele şi canalele de comunicare, precum
şi eficienţa mesajului transmis (evaluată prin
intermediul feedback-ului)”1 – este mult mai
important modul în care emițătorul (în acest
caz noi, profesorii, părinții etc.) codifică
(modalitatea prin care transpune regulile și sfaturile prin intermediul limbajului) mesajul, însă
și mai esențial este modul în care emițătorul
(elevii) decodifică (înțeleg și conștientizează)
mesajul transmis. Eficiența mesajului transmis
poate fi evaluat prin intermediul feedback-ului.
► Accentul pe activităţi care să distrugă lanţul
asocierilor inconştiente, pe procesul de raţioalizare prin autocunoaştere. De cele mai multe
ori, reacţiile noastre sunt rezultanta emoţiilor.
Pe un fond de irascibilitate şi stres, vom
reacţiona impulsiv, preponderent emoţional.
Pe un fond de calm, vom reacţiona asertiv,
preponderent raţional. Legat de mediile de
comunicare, se iau în considerare caracteristicile
psihice ale vârstei.
► Copiii au o imaginaţie bogată şi activă şi
pot înţelege exacerbat sfaturile. La prezentarea
regulilor de educaţie rutieră este important să
le trezim atenţia, să fie prudenţi şi nu terifiaţi.

1 Dumitru Borţun, Semiotica,- Bazele epistemologice ale comunicării

6. PAȘI SPRE SCHIMBARE

Și am ajuns la dimensiunea practică: cum îi
ajutăm pe copii, concret, să conștientizeze
importanța respectării regulilor de circulație?
O metodă este aceea de a urmări teoria procesului de învăţare. Din perspectiva ei, pot fi
identificaţi cei mai importanţi paşi care conduc
la schimbarea comportamentală:

4. Acordul: un alt mod de viaţă
► Practică, repetare
► Contract privind comportamentul

1. Oferirea informaţiilor:
► Riscurile asociate cu comportamentul-ţintă
► Consecinţe: ce s-ar putea întâmpla cu ei,
cu familia şi prietenii lor, în cazul unui accident
► Aprobarea celorlalţi raportată la comportamentul lor (ex: ce părere au părinţii/prietenii/
bunicii când tu faci (comportament ţintă)

6. Implementare: - încurajări
► Setarea unor sarcini graduale
► Follow-up/urmărire

2. Învăţare:
► Teorie/predare teoretică – le spunem cum
pot îşi pot însuşi/cum pot ajunge la comportamentul-ţintă;
► Demonstraţie practică: cum aplicăm/punem
în practică/cum se manifestă comportamentul
dorit;
► Feedback cu privire la reuşite: dacă fac
bine ce fac, plus cum se poate îmbunătăţi.
3. Planificare:
► Stabilirea obiectivelor generale: să îi facem
să îşi seteze o ţintă;
► Formularea intenţiilor specifice;
► Identificarea barierelor

5. Cum să ajutăm: - observarea celorlalţi
► Suport social
► Conştientizare şi dezbatere interioară

Se observă schimbări atitudinale şi comportamentale, însă acestea sunt de obicei pe termen
scurt.
Pentru schimbări pe termen lung, este necesară
utilizarea unui număr mai mare de tehnici de
schimbare comportamentală, în special bazate
pe planificare, susţinerea şi recompensarea
schimbării.

7. CE ÎI PUTEM ÎNVĂȚA PE ȘCOLARII MICI DESPRE
SIGURANȚA RUTIERĂ?

► Înţeleg luminile semafoarelor, indicatoarele
rutiere, semnele de pe stradă şi indicaţiile
oferite de poliţişti;
► Este conștient de importanța de a planifica
şi respecta trasee sigure de acasă spre şcoală
şi înapoi. Învaţă, rememorează şi recreează
traseul;
► Ştiu când şi cum să solicite ajutorul dacă
se află într-o situaţie de urgență, fără a intra în
panică;
► Înţeleg importanţa de a fi vizibili în trafic;
► Pot aprecia diferenţa de viteze cu care se
deplasează vehiculele şi oamenii;
► Sunt conştienţi de timpul necesar pentru ca
o coliziune să fie evitată (pot aproxima viteze
de deplasare);
► Înţeleg efectele vremii asupra traficului
(ceaţa, viscolul şi ploaia care scad vizibilitatea);
► Înţeleg că marcajele de circulaţie nu sunt
mereu observate de toată lumea (devin atenţi
la neatenţia altora); Înţeleg diferenţa dintre
semne rutiere care furnizează informaţii şi cele
care atenţionează;

► Înţeleg că alcoolul, drogurile şi oboseala
contribuie la accidentele rutiere;
► Înţeleg nevoile speciale ale anumitor persoane: copii mai mici, vârstnici, persoane cu
dizabilităţi;
► Pot fi modele pentru alţi copii mai mici;
► Înțeleg că vehiculele staţionate afectează
vizibilitatea pietonilor;
► Pot identifica şi recomanda copiilor mai mici
locuri sigure pentru joacă și astfel să se simtă
importanți pentru bunul demers al societății;
► Înţeleg că animalele domestice sau sălbatice întâlnite pe drum pot cauza accidente.
Fiecare din aceste puncte se poate transforma
într-un obiectiv specific pe care să îl aveți în
vedere în construirea activităților și jocurilor de
educație rutieră.

8. RECOMANDĂRI PEDAGOGICE
Succesul lecţiilor de prevenire depinde în
mare parte de modul în care elevii vor face
schimb de idei și sentimente în cadrul grupului
din care fac parte. Aceasta este contribuţia
și responsabilitatea lor. Rolul dvs. în acest
proces este de a creşte cooperarea pozitivă și
interacţiunea între elevi. Activitățile trebuie să
utilizeze metode dinamice de lucru în perechi
sau în mici grupuri. De asemenea, pe parcursul acestor activități, elevii își vor dezvolta
competenţa de a discuta și de a-şi împărtăși
gândurile într-un grup mai mare. Mai jos se
regăsesc anumite sfaturi pentru desfășurarea
unor astfel de discuţii.

prin repetare ori reformulare, copiii pot verifica,
clarifica și înţelege ceea ce el/ea a vrut să
spună. Acest lucru este important în cercul de
discuții, dar va deveni chiar mai important în
cadrul activităţilor organizate pe subgrupuri de
elevi. Încurajați copiii să folosească această
metodă.

Cercul grupului de discuții: apropiați unul
de altul într-un cerc restrâns, elevii vor vorbi
liber, vor asculta mai intens, se vor simți mai
puternic conectați și vor experimenta mai puţin
o rivalitate reciprocă. Pregătiţi discuţiile într-un
cerc restrâns. Nu trebuie să existe mese de
lucru între elevi. De preferat, utilizați scaunele
pe care elevii le folosesc de obicei. Dacă este
posibil, aranjați un colț cu scaune mici. De
asemenea, și dumneavoastră faceți parte din
cerc, iar la început explicați de ce ați folosit
acest aranjament.

Elevii tăcuţi nu au uneori nevoie de exprimare verbală deoarece ei învață la fel de mult
doar prin a asculta, așa cum colegii lor mai
entuziasmați învaţă prin a vorbi. Alţi copii, care
rămân tăcuți, de fapt doresc să ia parte la
discuții, dar sunt timizi. O tehnică de a implica
copiii tăcuți, care pot fi timizi, este de a încuraja
fiecare copil să şoptească la ureche propria
idee colegului de lângă. Colegul vecin spune
cu voce tare ceea ce i s-a șoptit. De asemenea,
cei tăcuți pot fi încurajați prin laude și prin
aprecierea colegilor atunci când intervin, lucru
ce nu trebuie neglijat nici când vine vorba de
ceilalți participanți la discuție.

Ascultarea activă: cercul ne permite o mai
bună interacțiune verbală și vizuală a celorlalți.
Alegeți această opţiune, pentru că vă gândiţi
că elevii pot învăța, de asemenea, unul de
la altul, și nu numai de la dumneavoastră, în
calitate de profesor.
Aprecierea: elevii care sunt încurajați datorită
contribuției la discuţie, chiar și cu câteva
cuvinte, vor câştiga încredere în ei și vor mai
participa şi cu o altă ocazie. Sentimentul de
solidaritate între elevi creşte în cazul în care
aceştia observă că pot influenţa pozitiv sentimentele altcuiva prin manifestarea aprecierii.
Adresarea întrebărilor: prin adresarea de
întrebări referitoare la ce a spus un coleg, sau

Participați și dumneavoastră: prin aderarea
la discuţii, dați un exemplu, încurajați
participarea activă, recompensați copiii și
demonstrați că nu le cereți elevilor ceva ce nu
vă face nici dumneavoastră plăcere. Atenție
însă să nu monopolizați dvs. înșivă discuția!

Tăcerea într-un interval de timp mai lung nu
înseamnă oprirea procesului de învăţare.
Elevii dvs. se gândesc. Multe dintre întrebările dumneavoastră sunt destul de dificile.
Ar trebui să vă gândiți la răspunsuri chiar și
dumneavoastră. O perioadă de zece secunde
de aşteptare nu este cu siguranţă un timp
pierdut. Puteţi să faceţi linişte printr-un anunţ
in mod explicit: „Haideţi, acum, să ne gândim”,
sau prin a lua o poziţie categorică: „Acum mă
gândesc!”. Important nu este timpul contorizat
în numărul de minute, ci contorizat în calitatea
informațiilor prezentate și a înțelegerii celor
mici. Ora devine eficientă atunci când cei mici
înțeleg și conștientizează ceea ce li se spune.

Dreptul de a refuza: dacă adresați întrebări
despre experienţe personale, gânduri sau
sentimente, trebuie să le oferiți elevilor dreptul
de a refuza: să sară întrebarea. Nu este necesar
să mărturisească detalii confidențiale, sau
ceva care ar putea să-i stânjenească. Este
o decizie a elevului însuși, deși în calitate de
profesor aveţi o mare influenţă asupra lor prin
modul în care adresați întrebările. Le puteţi
oferi elevilor varianta de a sări întrebarea, fără
a-i expune. Astfel ei se vor simți în siguranță în
cadrul discuției și vor putea să rămână implicați
cu emoții pozitive.

Facilitarea discuției: încercați să mergeți
mai departe cu întrebări și să ajutați toți elevii
să contribuie la discuţii. Amintiţi-vă că în lecţii
scopul principal, de multe ori, nu este acela de
a găsi răspunsurile corecte, ci posibilitatea de
a învăţa din perspectiva altor persoane.

Evitarea ridicolului: nimic nu este la fel de
eficient în a provoca frustrare și umilire decât
a face ca un elev să se simtă ridicol, fie că
este făţiş sau pe ascuns. Fiecare profesor,
evident, va interzice ca elevii să râdă unii
de alții. Doar că regulile jocului sunt mult mai
sofisticate în realitate, aşa cum aţi experimentat,
cu siguranţă, în cazul adolescenților. Când
observați că există o umilire sau se râde de
un elev, pe ascuns sau mascat, trebuie să
discutați despre ceea ce ați auzit sau văzut. În
astfel de ocazii, rolul dumneavoastră este de a
oferi grupului securitatea și siguranţa de care
are nevoie pentru a deveni o staţie experimentală
pentru aptitudinile sociale si personale.

Spațiul: unele activități necesită un spațiu mai
mare sau adaptat anumitor nevoi. Nu ezitați
să „modificați” spațiul clasei pentru bunul
mers al lecției (elevii vor fi încântați să lucreze
într-un spațiu neobișnuit) sau, dacă vremea vă
permite, desfășurați unele lecții chiar afară, în
curtea școlii sau în parc. Acest mediu va facilita
deschiderea celor mici și astfel îi va face să se
simtă în largul lor și să își folosească creativitatea.

Implicarea familiei: pentru a vorbi despre
această chestiune in mod clar acasă, nu este
suficientă o punte de legătură între abilităţile
învăţate la şcoală și mediul familial al elevului.
Uneori pot exista chiar efecte nedorite. Pentru
a evita aceste reacţii negative, este recomandat ca părinţii să fie informați despre faptul că
la școală se face prevenire.
Valori: ca profesor, ar trebui să răspundeți la
întrebări într-un mod sincer. Copiii vor să știe
ceea ce credeți. Dar ar trebui să-i lăsați și pe
ei să se gândească. Prin analizarea comportamentului sau expresiilor altora, elevii învaţă să
descopere ceea ce este bun sau rău.

Motivați și inspirați: entuziasmul dvs. va
fi decisiv în motivarea și inspirarea grupului
dumneavoastră. Pregătiţi-vă de asemenea și
mental pentru activităţi și încercați să găsiți
cuvintele și gesturile care îi vor încuraja pe elevi
să participe la discuții.

9. ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI PENTRU ORA DE
EDUCAȚIE RUTIERĂ
Activitatea 1 - Reguli de circulație și indicatoare rutiere
Obiective
► Reamintirea regulilor de circulaţie învăţate
în anii anteriori
► Inţelegerea necesităţii cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie
► Cunoaşterea semnificaţiei celor mai des
întâlnite indicatoare rutiere
Resurse
►„Drumul colorat” film pt. clasele II- IV
https://www.youtube.com/watch?v=lBv0mnWpZ5k
►„Ai grijă de tine. Eşti singurul care poate!”
https://www.youtube.com/watch?v=nL02RKhPnt8&t=11s
►Lecţie interactivă de circulaţie rutieră
https://www.youtube.com/watch?v=k9Mvk7o5bGo
► imagini cu indicatoarele rutiere, fişe de
lucru
► 1 oră de curs
Metode
► conversaţia euristică, dezbaterea, observaţia
Desfăşurare
► Vizionarea filmului „Drumul colorat” (23
min- se poate fragmenta pe reguli de circulație)
sau „Ai grijă de tine. Eşti singurul care poate!”
(9 min) şi discutarea lui – fapte observate,
abateri de la regulile de circulaţie, reguli respectate, sfaturi primite

► Reamintirea principalelor reguli de circulaţie
şi identificarea semnificaţiei semnelor rutiere
prezentate
► Completarea fişelor de lucru şi discutarea
lor
► Sesiune de întrebări şi răspunsuri
Elevii vor adresa colegilor întrebări referitoare
la regulile de circulaţie (Pe unde se traversează
strada? Care este semnul care îmi atrage
atenţia că în apropiere se află o trecere de
pietoni? Cum procedez când vreau să trec
strada printr-un loc nesemnalizat/prin colţul
străzii? etc). Cel care pune întrebarea evaluează
şi apreciază
Fişă de lucru
1. Citeşte cu atenţie următoarele articole
din codul rutier:
1. Pietonii sunt obligaţi să se deplaseze
numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe
acostamentul din partea stângă a drumului,
în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul
lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cât
mai aproape de marginea din partea stângă a
părţii carosabile, în direcţia lor de mers.
2. Pietonii au prioritate de trecere faţă de
conducătorii de vehicule numai atunci când
sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice
prin locuri special amenajate, marcate şi
semnalizate corespunzător, ori la culoarea
verde a semaforului destinat pietonilor.
3. Traversarea drumului public de către pietoni
se face perpendicular pe axa acestuia, numai
prin locurile special amenajate şi semnalizate
corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi,
pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat
că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru
ceilalţi participanţi la trafic.

4. Se interzice pietonilor:
a) să se angajeze în traversarea drumului
public atunci când se apropie un autovehicul
cu regim de circulaţie prioritară care are în
funcţiune semnalele speciale de avertizare
luminoase şi sonore;
b) să traverseze partea carosabilă prin faţă
sau prin spatele vehiculului oprit în staţiile
mijloacelor de transport public de persoane,
cu excepţia cazurilor în care există treceri
pentru pietoni, semnalizate corespunzător;

f) să traverseze calea ferată atunci când
barierele sau semibarierele sunt coborâte ori
când semnalul luminos sau acustic interzice
trecerea;
g) să circule pe pistele pentru biciclete,
amenajate şi semnalizate corespunzător.
5. Scrie trei informaţii din textele citite care
îţi sunt folositoare în drumul spre şcoală sau
spre casă:

d) să traverseze drumul public prin alte locuri
decât cele permise;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) să ocupe partea carosabilă în scopul
împiedicării circulaţiei;

2. Scrie ce semnificaţie au indicatoarele de
mai jos:

c) să prelungească timpul de traversare a
drumului public, să se oprească ori să se
întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu
sunt prevăzute cu semafoare;

Activitatea 2 - Pe stradă, spre şcoală

Activitatea 3 - Centura de siguranţă şi poveştile ei

Obiective

Obiective

► Reamintirea regulilor de circulaţie
► Identificarea semnelor de circulaţie întâlnite
pe drumul spre şcoală
► Identificarea traseelor de deplasare în siguranţă spre şcoală şi înapoi spre casă
Resurse (materiale, de tip)- carneţele/foi de
observaţie, creioane; coli de hârtie format A1 (
594 x 840 mm) sau A2 (420 x 594 mm), creioane colorate, carioci, riglă, semne de circulaţie
imprimate/ decupate

► Înţelegerea rolului şi importanţei purtării
centurii de siguranţă
► Conştientizarea responsabilităţii pasagerului
pentru purtarea centurii de siguranţă

Metode
► activitatea practică; conversaţia euristică;
observaţia
► 2 ore de curs
Desfăşurare
►Activitate practică
► Deplasare în împrejurimile şcolii şi înregistrarea semnelor de circulaţie întâlnite (1 oră)
► Discuţii privind condiţiile de trafic, pericolele
care pot să apară, identificarea traseelor de
deplasare în siguranţă
► Realizarea unui plan al împrejurimilor şcolii
pe care sunt indicate semnele de circulaţie
întâlnite, locurile de traversare şi de deplasare
în siguranţă, locurile potenţial periculoase
pentru pietoni (1 oră)
► Afişarea planurilor realizate în diverse
puncte din şcoală

Resurse
► Povestea lui Cupy
► imagini cu autoturisme dotate cu sisteme
de siguranţă;
► filme/ postări despre purtarea centurii de
siguranţă:
https://www.youtube.com/watch?v=eR3EZzmFfg0
https://www.youtube.com/watch?v=jhR-VNglt3k
https://www.youtube.com/watch?v=CgKWiBqo68
► videoproiector
Metode
► brainstorming, conversaţia euristică; studiul
de caz; observaţia
►Durata: 50 min
Desfăşurare
1. Centura de siguranță – ce este, cum se
folosește, la ce folosește? (15 min)
Scrieți pe tablă întrebările de mai sus și, folosind
metoda brainstormingului, găsiți răspunsurile
împreună cu elevii. Dacă este posibil,
proiectați imagini cu diverse sisteme de
siguranță auto pentru copii și discutați cu elevii
despre fiecare. Ascultați câteva povești ale
elevilor, referitoare la obiceiurile părinților lor,
atunci când circulă cu mașina.

Folosiți întrebări de genul:
►Părinții tăi poartă centura de siguranță când
călătoresc cu mașina prin București? Dar în
afara Bucureștiului?
►Tu porți centura de siguranță când mergi cu
mașina? Dacă da, de ce? (urmăriți motivația
intrinsecă - ca să fiu în siguranță - sau
extrinsecă – mă obligă mama)
►Mașina părinților tăi are sistem de avertizare
sonoră dacă centura nu este cuplată?
►Când erați mici ați mers în scaune auto
speciale pentru copii sau direct pe banchetă?
Care credeți că este rolul scaunelor pentru
copii? Etc.
►Când vă urcați în mașina părinților stați pe
locul din față sau pe cele din spate?
2. Studiu de caz –Povestea lui Cupy (15 min)
2.1. Citiți împreună cu elevii Povestea lui
Cupy. Precizați faptul că acest personaj a
făcut parte din expoziția „Supraviețuitorii”
a Poliției Române, care cuprinde poveștile
scaunelor auto care au supraviețuit accidentelor rutiere, deoarece șoferii/pasagerii le-au
„protejat” cu centurile de siguranță.
Semnalul sonor al centurii – enervant, dar
salvator
”Salut, eu sunt Cupy. Mă rog, acum mi se
spune Micul Supravieţuitor. Dar pentru Sorana, fosta mea proprietară, eu voi fi mereu
Cupy. Ea dădea mereu nume la orice. De
exemplu, pe maşină o botezase Bubu. Mi-a
fost drag de amândouă. Din păcate, nu le-am
văzut de anul trecut. Era septembrie, seara.
Sorana plecase de la birou, ca de obicei. Era
atât de obosită şi de agitată! A deschis uşa lui
Bubu, s-a trântit peste mine, vorbind la telefon, şi a pornit motorul. Când semnalul sonor
a început, Sorana a devenit aşa de nervoasă

încât îi vedeam tâmplele cum pulsează. A
închis telefonul şi încerca să tragă. M-am
bucurat, îţi dai seama! Ajunsesem la semafor,
iar Sorana a profitat de ocazie ca să scape de
semnalul sonor. A tras centura peste mine şi a
dat drumul la muzică. Apoi a răsuflat uşurată
şi, la verde, am pornit din nou. Trei metri. Atât
a mers. Ceva ne-a lovit puternic din spate.
Ne-am dat peste cap de două ori şi ne-am
oprit într-o altă maşină, parcată pe marginea
drumului. Bubu amuţise. Toată nebunia din ea
se mutase în exterior. La fel şi Sorana. După o
vreme, eu şi Bubu am fost duse într-un cimitir
de maşini. Pe mine m-au dezmembrat nişte
străini şi m-au ţinut acolo. A fost trist. Dar,
apoi, m-au adus aici, din nou printre oameni.
Cum îmi place mie. Şi… cum îi plăcea Soranei. Mi-e dor de ea.”
2.2. Discuţii pe urma poveștii lui Cupy. Care
au fost faptele? Ce urmări au avut? Care
credeți că ar fi fost soarta Soranei dacă ar fi
purtat centura de siguranță? Soarta lui Bubu
s-ar fi schimbat?
2.3. Exprimarea opiniei personale despre sloganul „Trişezi centura, păcăleşti viaţa”.
2.4. Vizionați filmul cu simularea unui accident
ușor și rolul purtării centurii de siguranță:
https://www.youtube.com/watch?v=eR3EZzmFfg0
* Temă pentru acasă - Observarea
frecvenţei utilizării centurii de siguranţă în
cazul şoferilor şi a pasagerilor din autovehicul (monitorizare)

Jocul 1 - CÂTE UNUL PE CĂRARE!
SUBIECTUL
► Elevul - pieton. Circulaţia grupurilor
organizate
OBIECTIVE
► să se deplaseze în formaţia corectă, în
funcţie de locul pe unde se circulă.
CONŢINUTUL JOCULUI
► alegerea corectă a formaţiilor de deplasare,
în funcţie de locul pe unde se circulă.
SARCINILE DIDACTICE
► Deplasaţi- vă conform comenzilor primite:
câte unul, câte doi, câte trei!...
REGULILE JOCULUI
► startul va fi dat de către conducătorul jocului;
► elevii trebuie să se deplaseze conform
indicaţiilor primite: câte unul, câte doi, câte trei
ELEMENTE DE JOC
► recompensa (aplauze)..
..
MATERIALE DE JOC
► teren de joc, fluier.
DESFĂŞURAREA JOCULUI
►Se anunţă tema jocului şi obiectivele.
Se explică regulile jocului.
Se va realiza un joc de probă.
Copiii se adună de voie în faţa organizatorului
jocului. Acesta îi anunţă că va da comenzi, ca
şi la orele de educaţie fizică, însă, adaptate la
condiţiile circulaţiei pietonale.
Exemple de comenzi:

Câte unul pe cărare! (mers în coloană, câte unul)
Câte doi pe trotuare! (mers în coloană câte doi)
Câte trei pe alei! (mers în coloană câte trei)
Câte unul pe cărare!
Câte doi la traversare!
Patru ca la defilare!
Mers vioi câte doi!...
După ce copiii se încadrează bine în formaţii,
li se explică de ce este necesar să respecte
anumite reguli de deplasare (pe cărare nu
pot încăpea mai mult decât unul în şir indian,
pe şosea, unde nu există poteci laterale sau
trotuare, la fel, pentru a nu stânjeni circulaţia
autovehiculelor ce ar putea să- i accidenteze;
pe stradă trebuie să meargă câte doi şi nu mai
mulţi, pentru a nu împiedica circulaţia celorlalţi
pietoni, la fel şi la traversare). În grupuri nu
au voie să se deplaseze decât în parcuri cu
alei iar în coloană mare pe şosea, doar atunci
când fac demonstraţii sportive şi circulaţia este
închisă.
Timp De Desfăşurare ► 7 minute.

Jocul 2 - TRAVERSAREA PE ZEBRĂ
SUBIECTUL
► Traversarea pe zebră
OBIECTIVE
► să traverseze doar pe culoarea verde;
► să traverseze doar pe trecerea de pietoni
(zebră);
► să meargă pe trecerea de pietoni în pas
vioi, perpendicular pe axul drumului şi pe partea
dreaptă a acesteia.
CONŢINUTUL JOCULUI
► Însuşirea şi respectarea regulilor de
traversare corectă a drumurilor publice pe
marcajul pietonal.
SARCINILE DIDACTICE
► Traversaţi doar la vederea culorii verde!
► Traversaţi doar pe trecerea de pietoni!
► Pe zebră mergeţi drept, în pas vioi şi pe
partea dreaptă a acesteia!
REGULILE JOCULUI
► Startul se dă de către un ,,agent de
circulaţie’’ (învăţătorul), care are în mână 3
steguleţe. Atunci când ridică steguleţul roşu
(sau spune ,,Roşu!’’), copiii stau nemişcaţi în
cerc; atunci când ridică steguleţul galben se
pregătesc de plecare iar când ridică steguleţul
verde , pleacă în concurs.
► Copiii execută pas de marş până la
,,bordură’’ (primul baston), se opresc, privesc
mai întâi spre stânga, apoi spre dreapta şi
continuă deplasarea cu mers vioi, privind în
ambele părţi.
► În momentul în care au trecut de ,,bordură’’
(primul baston) continuă deplasarea cu mers
vioi, perpendicular pe axul drumului.

► Circulaţia se face pe partea dreaptă a sensului de mers.
► Este declarat câştigător ,,pietonul’’ care a
sosit primul în celălalt cerc, cu respectarea
regulilor prezentate mai sus.
► Fiecare ,,pieton’’ câştigător primeşte un punct.
► Câştigă echipa care adună mai multe puncte.
ELEMENTE DE JOC
► Întrecerea între echipe, recompense (câte
1 punct şi aplauze), pedeapsa (depunctarea),
alegerea numelui pentru echipă.
MATERIALE DE JOC
► 8 bastoane de gimnastică, 2 cercuri (se pot
desena), un steguleţ roşu, un steguleţ galben
şi unul verde.
DESFĂŞURAREA JOCULUI
► Pe terenul de joc se realizează cu copiii o
,,trecere pentru pietoni’’, din 8 bastoane
dispuse la 0,5 m distanţă unul de celălalt. De o
parte şi de alta, la distanţe egale, cât permite
terenul de joc, se amplasează câte un cerc de
gimnastică, în interiorul fiecăruia aflându-se câte
un concurent din cele două echipe, pregătit
pentru a traversa regulamentar pe ,,zebră’’.
TIMP DE DESFĂŞURARE
► 10 minute.
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