
• Am ajuns în clasa copilului tău şi am realizat activităţi 
despre siguranţa pe stradă, la Ora de Educaţie Rutieră; 

• Copilul tău a avut grijă să aducă acasă acest material; 

• Eşti un părinte responsabil, interesat să afle cum poate 
contribui şi mai mult la siguranţa copilului său. 

Dacă citeşti acest material înseamnă că:



Ce poţi face chiar tu mai departe? 

•   Învaţă-ţi copilul să reziste la presiunea grupului: aşteaptă culoarea verde la semafor, chiar 
dacă cei din jur nu fac asta; 
•   Explică situaţii cotidiene din trafic, ajutând copilul să înţeleagă regulile care au fost respectate 
sau încălcate; 
•   Fii atent la stradă şi la ce este în jurul tău, nu te grăbi să traversezi fără să te asiguri, limitează 
folosirea tehnologiei; 
•   Încurajează-l pe cel mic ori de câte ori observi că face ceva corect pe stradă. Observă-i 
micile victorii în a înţelege şi respecta regulile de circulaţie; 
•   Nu ceda! În momentele de întârziere, grabă şi presiune a timpului, pune mai presus de orice 
siguranţa copilului tău!

    În primul rând, nu uita că cei mici fac ceea ce văd, nu neapărat ce le spunem să facă. Fii un 
exemplu pentru copilul tău şi pentru ceilalţi micuţi care te observă în timp ce eşti pieton sau şofer! 

   În timpul Orei de Educaţie Rutieră, copilul a învăţat 
lucruri importante pentru siguranţa lui şi a celor 
din jur. 

Iată o parte dintre ele: 

•  Diferenţa dintre semafoarele pentru pietoni şi şoferi;
•  Semnificaţia celor mai importante semne de circulaţie; 
•  Importanţa folosirii simţurilor pentru a creşte vigilenţa pe stradă şi limitarea folosirii 
tehnologiei; 
•  Importanţa cultivării unei stări de calm, pentru a putea lua cele mai bune decizii în agitaţia 
oraşului; 
•  Sensul regulilor de circulaţie şi motivul pentru care ele trebuie respectate de toţi participanţii 
în trafic, fie ei mari sau mici; 
•  Cum să fie în siguranţă în mijloacele de transport în comun. 



   Fie că vorbim de preşcolari, elevi de clasele primare, de liceeni şi adulţi prin intermediul 
copiilor, educaţia rutieră este necesară la orice vârstă. 

   Noi suntem Asociația EDIT, un ONG care şi-a propus să schimbe în bine societatea în care 
trăim. Am reuşit să facem asta prin proiectele de care ne ocupăm. 

   România se află pe primul loc la numărul de decese cauzate de accidentele rutiere şi pe primul 
loc la cele mai periculoase şosele din Uniunea Europeană. 

   Aşa cum spune şi numele – EDIT – Educaţie, Dezvoltare şi Implicarea Tineretului – suntem 
tineri, facem activităţi de interes pentru un public activ, care vrea o ţară ca afară, dar care şi 
face ceva în privinţa asta. 

  Vrem să schimbăm asta şi te invităm să ne susţii!

   Unul dintre proiectele pe care îl creştem şi-l dezvoltam încă de 4 ani este “Ora de Educaţie 
Rutieră”. 

Unele dintre cuvintele cheie sub care ne desfăşurăm activitatea. 

#Siguranță#Implicare

#Responsabilitate



• Pune abţibildul reflectorizant pe ghiozdanul copilului 
pentru a fi vizibil în trafic; 

• Citeşte împreună cu el broşura şi ajută-l să-şi amintească 
activităţile din timpul Orei de Educaţie Rutieră; 

• Prinde insigna de hăinuţa copilului, pentru a-i reaminti 
importanța de a se păstra în siguranţă pe stradă. 

Foloseşte materialele oferite în cadrul proiectului astfel:

Adevărat sau Fals?

Afirmație Adevărat Fals

Parcurge cu copilul tău afirmațiile de mai jos și marchează cu X răspunsul corect.

Semaforul pentru pietoni are 3 culori.1.

2. Atunci când apare culoarea verde la semaforul pentru pietoni, putem 
să ne angajăm în traversare fără să ne mai asigurăm.

3. Atunci când ne deplasăm pe distanțe scurte nu este necesar să 
purtăm centura de siguranță.

4. Atunci când vrem să traversăm pe la trecerea pentru pietoni trebuie 
să ne dăm mai intâi jos de pe bicicletă.

5. Cel mai sigur este să ne jucăm în parc, nu pe stradă.

Sfatul nostru? 


