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Elevii si educația rutieră - între teorie și practică

Prof. Ioana Ani
Șc.Gimn.,,A.P.AlexiʼʼSâng.-Băi, B-N
Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut, datorită creşterii numărului de
autovehicule performante şi datorită vitezei cu care acestea circulă. Din această cauză statisticile arată că
anual mulţi copii îşi pierd viaţa în accidente de circulaţie comise din vina lor, dar şi mai mulți sunt răniţi
grav, unii rămânând cu infirmităţi tot restul vieții. Pentru a ajunge la grădiniţă sau la şcoală, copiii
traversează străzi, unele foarte circulate, cu sau fără semafor, cu sau fără trecere de pietoni, uneori având
curbe cu vizibilitate redusă.
Siguranţa în trafic ar trebui să fie una dintre temele centrale în educaţia oricărui copil, urmărinduse dezvoltarea de atitudini şi comportamente responsabile, care să fie transferate apoi către alte
competențe esenţiale ale personalităţii individuale.
Acum, mai mult decât în trecut, copiii trebuie ajutaţi cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte
regulile de circulaţie şi de securitate rutieră, antrenându-şi întreaga pricepere şi experienţă, punându-se în
slujba apărării vieţii şi sănătăţii copiilor, ajutându-i nu numai să cunoască regulile de circulație ci, mai
ales, să realizeze necesitatea respectării lor în orice împrejurare.
Copiii de la vârsta de școlară învaţă să devină independenţi. Ei preferă mersul pe jos, mersul cu
bicicleta şi joaca afară. Educaţia rutieră intensifică activitatea de sprijinire a copilului şcolar în dobândirea
de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care să-i permită adaptarea cu uşurinţă la condiţiile de mic pieton.
Datoria oricărui cetăţean este de a respecta regulile de circulaţie şi, în acelaşi timp, de a participa,
în mod conştient, la stimularea interesului celorlalţi membri ai societăţii pentru cunoaşterea şi respectarea
acestor reguli.

Școala are un rol important in formarea acestor competențe.Ea poate implementa diverse
activități de învățare , ajutându-se de opționale pe această team sau proiecte/ parteneriate
educaționale în colaborare cu Poliția.O bună cunoaştere a regulilor de circulaţie pot reduce
întâmplările mai puţin plăcute. De la vârste cât mai fragede, copiii trebuie să își formeze un
model privind respectarea regulilor de circulaţie.
Este bine ca micii pietoni să ştie de cât mai timpuriu câteva reguli elementare pentru ca, în
momentul în care vor fi mari şi vor merge singuri pe stradă să fie nu doar informaţi, ci şi la
adăpost de accidente.Elevii trebuie să învețe câteva reguli importante:
Telefonul este un mijloc foarte eficient în a ne distrage atenţia în momente importante,
vitale aproape –pe stradă, ca pietoni. Dacă eşti printre maşini, ca pieton, concentrează-ţi atenţia
asupra traficului şi a siguranţei tale.
1. Învață semnalele!
Verde înseamnă că pornim;
Roșu înseamnă stop; Galben înseamnă că încetinim sau ne
pregătim.
2. Stop, asigură-te și traversează!
O regulă la fel de importantă este cea a traversării străzii.. Copilul trebuie învățat că
trebuie să se oprească și să se asigure indiferent dacă traversează o stradă marcată sau una
nemarcată:
- Privești în stânga și în dreapta;
- Traversezi doar după ce te asiguri că nu vine nici o mașină;
3

- Nu traversezi niciodată în fugă.
3. Nu alerga pe stradă!
Copiii nu au mereu răbdare și au tendința de a alerga atunci când traversează strada. De
asemenea, pot alerga în joacă pe stradă, în fața blocului. Copilul trebuie învățat că nu are voie să
alerge nici de-a lungul, nici de-a latul străzii.
4. Întotdeauna folosim trotuarele!
Învață copilul să meargă pe trotuar. Explică-le că de fiecare dată, și faceți asta împreună, trebuie
să căutăm trotuarul pentru a fi în siguranță pe stradă.
5. Traversăm pe trecerea de pietoni!
Copilul trebuie să învețe că nu are voie să țâșnească în fața mașinii oricând și oricum îi vine lui.
Trebuie să traverseze, așa cum a învățat mai sus, pe la trecerea de pietoni sau în intersecție.
Dacă nu sunt treceri de pietoni, atunci trebuie căutată prima intersecție, iar dacă aceasta este
foarte departe, atunci copilul va traversa asigurându-se temeinic înainte.
6. Nu scoate niciodată mâna din mașină!

Copiii se distrează scoțând mâna pe geam din mașină, uneori și capul. Dacă nu sunt atenți, pot fi
loviți de mașinile care vin din sens opus.
7. Nu traversăm în curbă!
Curbele sunt acele unghiuri moarte pentru mașini. Dacă traversezi în curbă, probabil șoferul
mașinii nu va avea destul timp să oprească mașina după ce te-a văzut, iar asta trebuie să înțeleagă
foarte bine copilul tău.
8. Siguranța pe bicicletă
Un copil mai mare care merge pe bicicletă, urmează cu sfințenie următoarele reguli:
–
Întotdeauna poartă cască de protecție;
–
Se asigură că bicicleta funcționează perfect (frâne, lumini, etc);
Folosește întotdeauna pista pentru bicicletă. Dacă nu există, atunci merge pe partea cât
mai din stânga a drumului și face asta cu urechile bine ciulite
9.
Siguranța într-o mașină ce se află în mers
În mașină, copilul trebuie să respecte următoarele reguli pentru a fi în siguranță:
–
Trebuie să meargă în scaun de mașină, asigurat cu centura de siguranță.
–
Nu stăm niciodată în picioare într-o mașină aflată în mers
–
Copiii nu se mută de pe un scaun pe altul în autobuz
–
Nu scot pe geam nici o parte a corpului lor.
10. Nu te grăbi!
Copiii pot deveni entuziasmați și grăbiți atunci când vor să se întâlnească cu cineva sau să
facă ceva. Iar acest lucru poate fi periculos. Trebuie să-i învățăm:
–
Nu ne grăbim să ne suim într-un vehicul pentru că poate fi periculos
–
Stăm calmi, nu ne grăbim pe stradă
–
Nu deschidem brusc ușile mașinii, sau facem asta abia după ce adultul ne permite.
–
Nu ne jucăm în stația de autobuz sau pe stradă.
La această regulă se poate insista si pe Când treci strada, nu sta pe telefon!
Telefonul este un mijloc foarte eficient în a ne distrage atenţia în momente importante, vitale
aproape –pe stradă, ca pietoni. Dacă eşti printre maşini, ca pieton, concentrează-ţi atenţia asupra traficului
şi a siguranţei tale.
Dacă îi turuim copilului setul de reguli de bază atunci când iese pe stradă, se va plictisi de la
prima propoziție. De aceea, e important să folosim diverse tehnici pentru a le capta atenția și a se asigura
că au reținut importanța respectării regulilor de circulație. Activitățile practice sau jocurile sunt cele mai
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la îndemână:puterea exemplului, simulați situații din trafic lecții de la polițiști
Pentru fiecare dintre noi, copil sau adult, părinte sau dascăl, circulaţia rutieră reprezintă o parte
din viaţa noastră. Fie că mergem pe jos sau cu un mijloc de transport, respectarea regulilor de circulaţie
trebuie făcute cu responsabilitate, seriozitate şi atenţie pentru a contribui la creşterea siguranţei rutiere.
Învăţându-i pe micii pietoni să circule corect, ȋi vom putea ocroti de eventualele pericole şi ne vom putea
bucura de zâmbetul lor .
Bibliografie:
https://totuldespremame.ro/copilul-tau/educatie/reguli-de-educatie-rutiera-pe-intelesul-copiilor
http://bicla.ro/tag/educatie-rutiera/
http://www.miculpieton.ro/
http://www.oradeeducatierutiera.ro/
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EDUCAŢIA RUTIERĂ

Prof. înv. primar Maria Berende
Școala Gimnazială ,,Iustin Ilieșiu”Anieș
Educaţia rutieră reprezintă o latură esenţială privind integrarea în civilizaţia modernă a
copiilor. Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de
societate pietonilor şi vehiculelor trebuie cunoscute şi respectate cu consecvenţă şi
responsabilitate.
Cunoaşterea regulilor de circulaţie în condiţiile traficului modern trebuie să se facă de la
cea mai fragedă vârstă.
Ţinându-se seama de accesibilitatea fiecărei categorii de vârstă, prin forme şi mijloace
variate sunt însuşite de şcolari ,,elementarele” ,dar complicatele norme de circulaţie.
Este destul de dificil de realizat la vârsta şcolară mică conştientizarea respectării cu
stricteţe, de către fiecare copil, a regulilor de circulaţie. De aceea, găsirea celor mai adecvate
mijloace de realizare a educaţiei rutiere reprezintă, de fapt, o sarcină profesională care trebuie
îndeplinită de fiecare cadru didactic.
Jocul, indiferent de locul organizării, de etapa în care se desfăşoară constituie unul din
cele mai eficiente mijloace de consolidare a deprinderilor de comportare corectă pe stradă. Prin
,,regulile” care le implică,jocurile reprezintă mijloace eficiente de fixare a unei noţiuni, de
înţelegere a semnificaţiei unor expresii ca ,,trecere de pietoni”, ,,traversare”, ,,autovehicul” etc.
În activităţile de educaţie rutieră se pot folosi fişe de lucru, care pun accent pe învăţarea
perceptivă (imagini, semne convenţionale) pe învăţarea verbală prin însuşirea unor termeni din
vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea cerinţelor adresate.
Se mai pot folosi lecturi după imagini, jocuri-exerciţiu, jocuri de perspicacitate, jocuri
imitative, expoziţii tematice, concursuri şi alte acţiuni cu caracter practic-aplicativ.
De exemplu se pot folosi următoarele jocuri:,,Şi noi suntem pietoni”, ,,Eşti un pieton prudent”,
,,Atenţie la semn”, ,,Campionii”,,,Hai la drum mici pietoni” etc.
Un loc bine definit în programa şcolară îl ocupă activităţile în care se urmăreşte
cunoaşterea principalelor mijloace de transport şi locomoţie, clasificarea acestora după locul pe
unde circulă, după modul de funcţionare, după utilitate etc.
În cadrul activităţilor de observare, convorbiri, plimbări, excursii li se face cunoscută
copiilor strada pe care locuiesc, precum şi regulile de circulaţie şi de comportare în timpul
călătoriei( cu mijloace de transport utilizate) sau al deplasărilor pe jos, ca pietoni.
În cadrul plimbărilor şi excursiilor organizate cu copiii li se formează deprinderi de
circulaţie corectă, cum ar fi:
- să circule numai pe trotuare,iar în lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice;
- să traverseze strada numai la culoarea verde a semaforului prin locurile semnalizate cu
indicatoare sau marcaje, iar în lipsa acestora pe la colţul străzii;
- să se asigure înainte de a traversa strada uitându-se în stânga şi în dreapta;
- să traverseze cu pas vioi, fără să se oprească pe partea carosabilă;
- să nu traverseze prin faţa sau spatele mijloacelor de transport;
- să nu se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice.
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Povestirile pe teme de educaţie rutieră constituie o modalitate de îmbogăţire a
cunoştinţelor cu privire la respectarea regulilor de circulaţie şi de securitate rutieră.
Prin povestiri ca :,,Povestea unei mingi” de Iuliu Raţiu, ,,Iepuraşul coconaş” de Irimie Străuţ,
,,Dorinţa lui Trăienel” de Constanţa Stoica , ,,Greşeala Cuminţicăi” de Vinciu Gafita, copiii
înţeleg ce consecinţe are nerespectarea unor norme de circulaţie.
Înzestrat cu o sensibilitate nativă, cu o emotivitate intensă, copilul este receptiv şi la
poezie, de la o vârstă destul de mică. Ele sunt un stimul şi un suport pentru activităţile de educaţie
rutieră. Exemple: ,,Uită-te” de Liliana Bumbac, ,,Hai copii în pas vioi” de Irimia Străuţ, ,,Hai cu
noi” de Emilia Căldăraru, ,,Nu mai ies din derdeluş” de Şt.Irimescu , ,,Obrăznicătura” de Şt.
Trimescu.
Cântece ca ,,Stopul”, ,,Semaforul” fac cunoscute copiilor semnificaţia culorilor
semaforului, a trecerilor şi marcajelor pentru pietoni. Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor
privind regulile de circulaţie au o deosebită importanţă pentru verificarea calităţii informaţiei
acumulate, dar, mai ales ,a aplicării ei în practică. Convorbirile tematice de genul :,,Cum şi unde
ne jucăm?”, ,,În călătorie cu autobuzul”, ,,Cine a greşit?” oferă posibilitatea de a pune în discuţie
acţiunile unor copii care, nerespectând regulile de circulaţie au provocat accidente ce au dus chiar
la pierderea propriei vieţi.
Cunoştinţele cu privire la regulile de circulaţie sunt aprofundate şi prin scenete.(de
ex.,,Trei iezi cucuieți, bine strada traversaţi”- de Alecu Popovici.
În momentele de răgaz, este indicat ca părinţii să prezinte copiilor unele aspecte privind modul
în care se efectuează circulaţia pietonilor şi a vehiculelor, să le facă cunoscute principalele reguli
de traversare a străzii şi modul de comportare a acestora în mijloacele de transport în comun.
,,Respectaţi regulile de circulaţie! este îndemnul care nu trebuie să lipsească din activitatea şi
viaţa şcolarilor. Să-i sprijinim, noi cei mari, să le înţeleagă şi să le respecte, fiindu-le exemplu!”
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SIGURANȚA ELEVILOR – ACTIVITĂȚI EDUCATIVE REALIZATE ÎN CADRUL
PROGRAMULUI NAȚIONAL „ȘCOALA SIGURANȚEI TEDI”
Profesor învățământ primar Ioana Maria Bob
Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu” – Anieș, Bistrița-Năsăud
Copilul înțelege mai mult decât suntem noi obișnuiți să credem. Este extrem de important,
pentru bunăstarea lor fizică și psihică, să ținem cont de acest fapt și să învățăm să ne comportăm
față de copil luând în considerare capacitățile lui în continuă dezvoltare.
De aceea, copiilor trebuie să le fie oferite informațiile necesare privind diferitele opțiuni și
alternative, precum și consecințele acestora. Participarea copiilor poate fi realizată doar dacă li se
dă reala posibilitate de a-și forma și de a-și exprima opiniile. O modalitate de a-i determina pe
copii să respecte regulile și de a preveni încălcarea lor este să îi implicăm de timpuriu în
stabilirea regulilor de bază și a consecințelor nerespectării lor.
Elevii clasei I vor trece prin diverse provocări noi, vor avea primele succese, primele
decizii luate fără ajutorul părinților. Lumea contemporană, în afara nenumăratelor posibilități de
dezvoltare, atrage după sine și multe pericole, al căror nivel până nu demult era cu totul diferit.
Este important ca aceștia să fie în siguranță pe drumul spre școală, în unitatea de învățământ,
acasă sau la joacă. Părinții, învățătorii, dar și diverse instituții, precum Poliția, depun eforturi
pentru a-i ocroti pe cei mici în orice situație. Un element important al acestor acțiuni este
educarea copiilor, astfel încât să conștientizeze posibilele pericole, să învețe cum să le evite și
cum să procedeze în cazul apariției lor.
Clasa I s-a înscris în anul școlar 2017-2018 în cadrul Proiectului educațional „Tedi –
Școala siguranței”, program desfășurat la nivel național, destinat îmbunătățirii siguranței copiilor
din clasa I. Pentru o bună desfășurare a programului, organizatorii au pus la dispoziția
învățătorilor materiale informative cu rolul de a ajuta la transmiterea cunoștințelor necesare
copiilor referitoare la siguranța pe străzi, la școală și acasă. Ca materiale suplimentare, elevii au
primit cărticele cu activități, părinților li s-au oferit broșuri informative. Pe parcursul derulării
programului am desfășurat activități privind siguranța copiilor, utilizând ca repere ale
activităților materialele educaționale oferite.
Un prim pas a fost studierea detaliată a programului, pe site-ul www.scoalatedi.ro .
Programul educațional „Tedi – Școala siguranței” este structurat pe patru teme, acestea
referindu-se la:
„Știm să ne comportăm în drum spre școală”
„Siguranța la școală
,,Siguranța acasă”
„Siguranța în vacanță”
Am ales să prezentăm prima temă desfășurată în cadrul Programul educațional „Tedi –
Școala siguranței” referitoare la siguranța pe străzi și șosele: „Știm să ne comportăm în drum
spre școală”.
Scopul acestor activități este cunoașterea regulilor unui comportament sigur în drumul
spre școală și conștientizarea copiilor privind necesitatea unei reacții corespunzătoare în diferite
situații periculoase. Trebuie reținut faptul că tot ceea ce pentru adulți este comportament
8

instinctiv, pentru copii poate fi o acțiune complicată: nu știu cum să se comporte pe străzi și,
deseori, reacționează prea emotiv și brusc, ceea ce poate duce la accidente. Elevul de clasa I nu
este capabil să anticipeze întotdeauna pericolele de pe străzi, având probleme cu percepția
distanței care îl desparte de un vehicul sau a vitezei cu care acesta se deplasează. Copiii se pun,
de asemenea, singuri în pericol, jucându-se și distrându-se pe drumul către școală. Tocmai de
aceea este atât de important ca, de la vârstele cele mai fragede, să fie învățați cum să se comporte
în siguranță pe stradă. Aceste cunoștințe le pot salva viața și sănătatea.
În prima parte am dezbătut cu elevii termenii implicați în activitate: drum public,
carosabil, pistă pentru biciclete, trotuar, bandă de circulație, intersecție, trecere de pietoni. Am
utilizat materiale adecvate vârstei și nivelului lor de înțelegere: planșe cu semne de circulație,
prezentarea deplasării pe stradă cu ajutorul imaginilor și a filmulețelor educative, am folosit
jocul de rol, precum și utilizarea simbolurilor convenționale: Roșu – Stop/Fals; Verde –
Mergi/Adevărat. Majoritatea copiilor merg cu bicicleta, trotineta sau pe role, discuțiile fiind
dirijate de experiența proprie.
Următoarea activitate din cadrul aceleași teme, „Știm să ne comportăm în drum spre
școală”, am desfășurat-o după următorul scenariu: Elevii au fost împărțiți în 4 grupe a câte 4-6
elevi, în funcție de culoarea echipei („Aurii”, „Argintii”, „Galbeni”, „Portocalii”). Fiecare grupă
de elevi a primit câte un plic cu un puzzle. Elevii au asamblat cele 4 piese de puzzle care au
format imagini cu mijloace de transport cunoscute de elevi (autoturism, autobuz, bicicletă,
trotinetă). Am discutat cu elevii despre modul în care ei se deplasează de acasă la școală: pe tablă
sunt așezate cele două imagini (Casa/Blocul și Școala), elevii explicând modul în care ajung
zilnic la școală. (Variantele de răspuns au fost: pe jos, cu mașina, cu autobuzul). Elevii au
construit un „autobuz” din scaune. Le-am amintit că niciodată nu trebuie să stea prea aproape de
carosabil sau să alerge prin fața sau direct în spatele autobuzului. I-am îndrumat pe copii să intre
pe rând înăuntru și să ocupe locurile. Un elev din clasă (șoferul) dă câteva comenzi: „ne uităm în
dreapta” (pune mâna la frunte și se uită în dreapta, același lucru îl fac și colegii lui), „ne uităm în
stânga” (pune mâna la frunte și se uită în stânga), „îi zâmbim vecinului nostru”. Apoi, șoferul le
spune copiilor că a luat sfârșit călătoria și îi informează despre stația la care vor coborî. Copiii
părăsesc autobuzul, ieșind pe rând și fără să se împingă. Fiecare copil stă pe o pernuță în cerc,
respectând regula: când pornește muzica se ridică și dansează, apoi de fiecare dată când se
oprește muzica, un elev numit ridică câte două pernuțe. Spre final rămân din ce în ce mai puțini
copii care dansează. Câștigătorul este aplaudat. Rând pe rând, voi arăta câte un semn de
circulație, pe care elevii îl vor recunoaște și îl vor numi.
Elevii fac o plimbare imaginară împreună cu Tedi, deoarece acum cunosc semnele de
circulație; însă este o altfel de plimbare: la auzul anumitor cuvinte ei imită anumite lucruri.
Astfel: sonerie –> imită sunetul soneriei „cling! cling! cling!”; bicicletă –> rotesc din mâini ca și
cum dau din pedale; cască –> își cuprind capul cu mâinile, formând o „cască”; lumină –> strâng
de trei ori pumnii, îndreptându-i în față; frână – > cu o mână apasă frâna și imită sunetul
frânatului „yiiiiiii!”. Această călătorie imaginară am făcut-o pe baza textului: „Plimbarea lui
Tedi”
,,Era o dimineață frumoasă de sâmbătă, așa că Tedi s-a hotărât să meargă la plimbare cu
noua sa bicicletă de culoare roșie. Bineînțeles, mai întâi s-a pregătit corespunzător pentru această
excursie. Și-a pus casca și a verificat dacă funcționează frânele, luminile și soneria. Apoi, și-a
pus în rucsac un sandviș, un suc și astfel pregătit a plecat pe bicicletă în pădure. În timpul
drumeției, a văzut multe animale interesante, care se bucurau ca și el de ziua însorită. La un
moment dat, două veverițe au trecut în fugă pe cărare și Tedi a trebuit să folosească soneria și
frânele, pentru ca nimănui să nu i se întâmple ceva rău. Înainte de prânz, s-a oprit în poieniță
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pentru a mânca cel de-al doilea mic dejun. Mergând pe bicicletă, Tedi se bucura de priveliște și
de natura care-l înconjura, fără sa-și dea seama că începea să se lase întunericul. Până să se
orienteze, s-a lăsat întunericul. Noroc că verificase luminile, care acum s-au dovedit foarte
folositoare. După o oră, a ajuns cu bine acasă. A oprit luminile și a așezat casca la locul ei pe
raft. Și-a dus bicicleta în garaj, plănuind deja o nouă plimbare.,,
Elevii au primit câte o fișă de lucru, copiii având sarcina să încercuiască lucrurile
necesare pentru mersul pe bicicletă și să le taie pe cele inutile. Am realizat pe podea o „trecere
de pietoni” din coli albe de hârtie care să imite benzile. Copiii s-au așezat în șir, având sarcina de
a traversa pe aceste „benzi”. Le-am amintit cum trebuie procedat (privit în stânga, în dreapta și
din nou în stânga), apoi fiecare a trecut corect „de partea cealaltă a străzii”. Elevii au simulat
trecerea străzii. Elevii au primit câte două palete având culoarea verde și roșu. Pe rând, am citit
câteva enunțuri: dacă enunțul a fost corect, ei au ridicat paleta verde, dacă a fost greșit, ei au
ridicat paleta roșie.
Rezultate/impact:
▪ Elevii clasei I vor recunoaște semnele de circulație aflate în drumul lor spre școală;
▪ Elevii clasei I vor cunoaște și vor respecta regulile dintr-un mijloc de transport în
comun (în cazul de față-autobuzul);
▪ Elevii clasei I vor ști să treacă strada în mod regulamentar.
Activitatea finală din cadrul programului „Tedi – Școala siguranței”, am desfășurat-o în
colaborare cu un reprezentant al Poliției Române. Astfel, elevii au învățat cum să prevină
pericolele și să se descurce în situațiile dificile. Discuțiile cu reprezentantul Poliției, prezentarea
exemplelor concrete, vizionarea unor filmulețe educative au dus la o dezbatere pe tema
siguranței pe drum, acasă, la școală, online și în perioada vacanțelor.
Bibliografie:
1. www.scoalatedi.ro
2. CD – broșură pentru învățători
3.www.oradenet.ro
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EDUCAŢIA PENTRU VIAȚĂ

Prof. Mircea Bodiu
Clubul elevilor Sîngeorz-Băi
În oraşele aglomerate dar și în satele sau comunele o dată liniștite, astăzi numărul
maşinilor creşte de la o zi la alta, iar trotuarele fie se îngustează, fie dispar cu totul sau și mai
grav, primește total o altă utilitatea și anume servește pe post de parcare. Deci se impune ca
vigilenţa pietonilor să fie din ce în ce mai sporită.
Atenţia şi buna cunoaştere a regulilor de circulaţie pot reduce întâmplările mai puţin
plăcute. De la vârste cât mai fragede, copiii trebuie să vadă în părinţi un model privind
respectarea regulilor de circulaţie.
Imaginile cu părinţi care traversează, însoţiţi fiind de copii, pe culoarea roşie a
semaforului sau zone nemarcate, ar trebui să dispară. Cei mici ar putea proceda în viitor la fel,
pentru că a văzut la mami sau la tati, considerând că, atunci când eşti grăbit, este ceva normal să
ignori regulile de circulaţie.
Este bine ca micii pietoni să ştie de cât mai timpuriu câteva reguli elementare pentru ca, în
momentul în care vor fi mari şi vor merge singuri pe stradă să fie nu doar informaţi, ci şi la
adăpost de accidente.
Astfel m-am gândit care ar fi acele reguli esențiale, de bun simț dar de impact, care ar face
diferența în vița de zi cu zi și care mai mult ca sigur vă pot salva la un momentdat.
Și vă propun doar patru reguli de bază, dar care eu cred că pot face diferența în favoarea
siguranței voastre, dacă sunt respectate.
1. „Traversează pe trecerile marcate cu zebră!“
Iată un prim îndemn pe care e bine ca cei mici să îl ştie şi să îl pună în practică.
Traversările pe străduţe nemarcate sunt riscante, indiferent că e zi sau întuneric.
2. „Uită-te în stânga şi în dreapta de fiecare dată când traversezi!“
Chiar dacă semaforul indică verde pentru pietoni, nu strică să îţi iei o măsură de siguranţă
în plus.
3. „Nu-i imita pe cei care nu aşteaptă ca semaforul să îşi schimbe culoarea!“
Tentaţia de a imita mulţimea este mare. Nu puţini sunt cei care trec pe roşu. Este adevărat
că există treceri de pietoni unde culoarea roşie durează foarte mult comparativ cu cea verde. Însă
acesta nu e un motiv să ne punem viaţa în pericol, mânaţi de nerăbdare şi de dorinţa de a ajunge
cât mai repede într-un anumit loc.
4. „Când treci strada, nu sta pe telefon sau cu căștile în urechi ascultând muzică!“
Telefonul este un mijloc foarte eficient în a ne distrage atenţia în momente importante,
vitale aproape –ca pietoni. Dacă eşti printre maşini, concentrează-ţi atenţia asupra traficului şi a
siguranţei tale şi a celor din jur.
Prin urmare, pentru a vă asigura că sunteți cât mai în siguranță ca și pietoni pe strazile cât
mai aglomerate din ultima vreme, eu vă sugerez să „traversați pe trecerile marcate cu zebră!“,„să
vă uitați în stânga şi în dreapta de fiecare dată când traversezi!“, „să nu-i imitați pe cei care nu
aşteaptă ca semaforul să îşi schimbe culoarea!“ și de fiecare dată când treceți strada, nu stați pe
telefon sau cu căștile în urechi ascultând muzică!“
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Educație rutieră în școală
Prof. înv. primar Gabriela Bontaș
Școala Gimnazială ,,Artemiu Publiu Alexi”
În perioada şcolară mică, copilul câştigă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să
înţeleagă şi să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea
socială a acţiunilor sale, pentru ca, mai târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme
morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele celorlalţi semeni adulţi.
Educaţia rutieră trebuie implementată de la vârsta şcolară mică în scopul dezvoltării
capacităţilor de înţelegere, de formare a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice
percepţiei traficului rutier, a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii de a lua repede
decizii corecte.
În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai prin
educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi, complexe şi precise, iar copilul îşi dezvoltă
deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie
implicat.
Acţiunea de învăţare a circulaţiei rutiere se exercită prin intermediul particularităţilor de
vârstă şi a celor individuale, copilului dezvoltându-i-se nu numai interese cognitive, ci şi
capacităţi, aptitudini, abilităţi, deprinderi.
Educaţia rutieră timpurie, făcută din primii ani de şcoală sau chiar de la grădiniţă este, în
opinia specialiştilor, soluţia pentru reducerea numărului de accidente.
Educaţia rutieră are ca scop consolidarea noţiunilor „Siguranţă, atenţie, prevenire,
responsabilitate” prin formarea abilităţilor şi a comportamentului responsabil al preşcolarilor şi a
şcolarilor cu privire la trafic. Indiferent de vârstă, regulile de circulaţie pe drumurile publice
trebuie cunoscute şi mai mult decât atât, ele trebuie respectate pentru a evita producerea
accidentelor.
Primul mediu unde are loc procesul de ,,predare˝ a noţiunilor cu referire la circulaţie şi la
regulile ce trebuie respectate este familia. Când părinţii ies la plimbare cu micuţul ce abia umblă,
aceştia ȋncep primele discuţii despre ceea ce e voie şi nu e voie să facă copilul atunci când este
afară. Astfel, ȋncep sfaturile despre unde e voie să se joace, despre modul cum se traversează
strada, despre atenţia mărită atunci când se zăreşte o maşină.
Aceste sfaturi sunt consolidate mai apoi cu o atenţie sporită ȋn grădiniţe şi ȋn şcoli unde
orele de educaţie rutieră se desfăşoară ȋntr-un cadru organizat. Pornind de la premisa că ,,ȋn
circulaţia rutieră e de ajuns – uneori- să greşeşti o singură dată, pentru că a doua oară nu mai ai
când˝ cadrele didactice elaborează proiecte, iniţiază acţiuni şi parteneriate cu Poliţia pentru a
sprijini copilul ȋn dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi ce ȋl vor ajuta să aibă o
conduită civilizată ȋn calitatea sa de mic pieton.
Cadrele didactice doresc ca preşcolarii şi şcolarii să ȋşi ȋnsuşească noţiunile de bază ale
educaţei rutiere.
1. Ce ȋnseamnă o ˝zebră˝ sau o trecere de pietoni? Atunci când mergeţi pe stradă, ȋi puteţi
spune că ˝trecerea de pietoni este un loc special, marcat prin dungi albe, pe unde oamenii pot
traversa strada. Se numeşte zebră datorită dungilor sale. De obicei, ȋn apropiere este si un semn,
un om desenat traversând strada. Acest semn anunţă oamenii care conduc maşinile că se apropie
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de o trecere de pietoni şi trebuie să ȋncetinească.˝ Pentru a-şi ȋnsuşi aceste noţiuni, elevii pot
desena semnul care indică trecerea de pietoni sau un drum cu maşini şi treceri de pietoni.
2. Ce ȋnseamnă un semafor şi ce semnificaţii au culorile sale? ˝Semaforul ajută şoferii şi
pietonii/oamenii care merg pe jos să circule corect, dându-le voie să circule pe rând. Există doua
tipuri de semafoareː unul pentru pietoni şi unul pentru maşini. Cel pentru pietoni ne arată că
trebuie să ne oprim atunci când omuleţul este roşu şi că putem trece atunci când omuleţul este
verde. Semaforul pentru maşini este mai mare şi are trei luminiː roşu, verde şi galben.
Atunci când se aprinde lumina verde, ȋnseamnă că maşinile pot trece, atunci când se
aprinde lumina galbena, ȋnseamnă că maşinile trebuie să ȋncetinească, pentru că urmează să se
aprindă lumina roşie ce spune că maşinile trebuie să oprească pentru ca pietonii să poată trece.˝
Este esenţial să ȋi facem pe copii să ȋnţeleagă că atunci când semaforul este roşu pentru pietoni,
acesta este verde pentru maşini şi invers. Pentru a ȋnţelege semnificaţiile semaforului, copiii se
pot juca diferite jocuri precumː un copil va fi semaforul iar alţi doi copii vor fi maşini sau pietoni.
Semaforul va sta ȋntr-un loc şi va spune roşu sau verde sau va avea cartonaşe roşii sau verzi. Tot
jocul va fi de forma unei curse, ȋn care ˝participanţii la trafic˝ – maşini sau pietoni- vor alerga sau
se vor opri brusc la indicaţiile semaforului. Dupa un timp, rolurile se pot schimba.
3. Pe unde este voie să circulăm? Răspunsurile la această ȋntrebare se dau copilul ȋncă de
când face primele plimbări cu părinţii. ˝Atunci când mergem pe jos, nu avem voie să mergem
decât pe trotuar, fără aa-l depăşi, decât atunci când suntem ȋn faţa unei treceri de pietoni. Chiar
dacă suntem pe trecerea de pietoni, trebuie să fim atenţi şi la maşinile care vin spre noi.Dacă
acestea nu ȋncetinesc viteza, nu trebuie să traversăm strada, chiar dacă este zebra, deoarece viaţa
ne-ar putea fi ȋn pericol.˝
În cadrul orelor de educaţie rutieră se pot folosi fişe de lucru care pun accentul pe
ȋnvăţarea perceptivă – imagini, semne convenţionale- dar şi pe ȋnvăţarea verbală prin ȋnsuşirea
unor termeni specifici educaţiei rutiere. De asemenea, se mai pot folosi lecturi după imagini,
jocuri de rol, puzzle, jocuri imitative, expoziţii tematice sau concursuri. Sunt jocuri precum ˝Şi
noi suntem pietoni˝ , ˝Hai la drum, mici pietoni˝ , ˝Eşti un pieton prudent˝ care captează atenţia
micilor pietoni şi care ȋi ajută să aplice ceea ce au ȋnvăţat.
Povestirile pe teme de educaţie rutieră reprezintă o modalitate interactivă de ȋmbogăţire a
cunoştinţelor cu privire la respectarea regulilor de circulaţie rutieră. Poveştile precum ˝Povestea
unei mingi˝ de Iuliu Raţiu, ˝Iepuraşul coconaş˝ de Irimie Ştrăuţ, ˝Greşeala Cuminţicăi˝ de Vinciu
Gafita, au arătat ce consecinţe pot avea ȋncălcarea şi nerespectarea regulilor de circulaţie. De
asemenea, poeziile precum ˝Uită-te˝ de Liliana Bumbac, ˝Hai copii ȋn pas vioi˝ de Irimia Străuţ,
˝Obrăznicătura˝ de St. Trimescu, ˝Cinci pitici şi-un motănel˝ de St Irimescu pot constitui un
suport didactic implementat cu succes ȋn cadrul orelor de educaţie rutieră.
Pentru a fixa noţiuni precum ˝trecere de pietoni˝, ˝marcaj pietonal˝, ˝traversare˝,
˝autovehicul˝ jocurile precum ˝Să cunoaştem regulile de circulaţie˝, ˝Prietenii noştri – Poliţiştii˝,
˝Ce ştim despre stradă?˝ , ˝Cum traversăm strada˝ pot fi utilizate cu mult succes.
Pentru fiecare dintre noi, copil sau adult, părinte sau dascăl, circulaţia rutieră reprezintă o
parte din viaţa noastră. Fie că mergem pe jos sau cu un mijloc de transport, respectarea regulilor
de circulaţie trebuie făcute cu responsabilitate, seriozitate şi atenţie pentru a contribui la creşterea
siguranţei rutiere. Învăţându-i pe micii pietoni să circule corect, ȋi vom putea ocroti de
eventualele pericole şi ne vom putea bucura de zâmbetul lor şi de fericirea familiei noastre.
Un exemplu de proiect educațional desfășurat la clasele pregătitoare a fost „Micii școlari
învață abc-ul circulației”.
Motivaţia proiectului:
Educatia rutieră trebuie implementată în educația școlarilor în scopul dezvoltării la copii a
13

capacităților de înțelegere, de formare a unor deprinderi practice și a unor abilități specifice
percepției traficului rutier, a simțurilor orientării și concentrării, a capacității de a lua repede
decizii corecte. În ceea ce priveste învățarea normelor de circulație, este cunoscut faptul că numai
prin educație și exercițiu pot fi asimilate cunoștințe largi, complexe și precise, iar copiii își
dezvoltă deprinderea de a gândi și acționa corespunzător în acea situație rutieră în care ajung să
fie implicați. Din nefericire se întâmplă multe accidente și printre victime se află de foarte multe
ori și copii. De aceea cunoașterea regulilor de circulație în condițiile traficului modern trebuie să
se realizeze de la vârste mici. Indiferent de regulile impuse de societate, referitoare la traficurile
pe drumurile publice, ale pietonilor și ale vehiculelor, trebuie cunoscute și respectate cu
consecvență și responsabilitate. Strada este locul unde din nefericire pot avea loc întâmplări
nedorite dacă copiii este neatenți. Copiii nu trebuie să fie nici stresați, nici timorați că ar putea fi
expusi pericolului dacă circulă pe stradă, dar nici prea încrezători în abilitățile lor de a circula pe
stradă, de a se strecura printre mașini. Un copil în siguranță pe strada este cel care cunoaște și
aplică regulile, este atent și circulă preventiv, fără grabă. Printr-o supraveghere atentă și
constantă prevenim întâmplări neplăcute în viața copiilor noștri. Viața copiilor este un bun de
preț. Viața este unică, iar copilul ocupă în viața tuturor un rol important.
Scopul:
• Cunoaşterea şi aplicarea de către preşcolari a principalelor reguli de circulaţie rutieră;
• Conştientizarea de către preşcolari a pericolelor la care se expun atunci când ignoră şi nu
respectă aceste reguli.
Obiective specifice:
1. Dobândirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a unor reguli şi norme corecte de
deplasare pe spaţiile publice;
2. Cultivarea interesului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi respectarea zilnică a unor
indicatoare, semne, reguli şi norme de circulaţie potrivit vârstei şcolare;
3. Formarea unor deprinderi de educaţie rutieră necesare protejării vieţii;
4. Educarea capacităţii de a manifesta un comportament disciplinat, preventiv pe
drumurile publice;
5. Organizarea unor concursuri şi expoziţii tematice;
6. Implicarea preşcolarilor în demersurile practice;
7. Prezentarea în grădiniţă a accidentelor de circulaţie grave, în care au fost implicaţi
copii.
Grup ţintă:
Direct: școlarii, învățătoarele , agent poliţie.
• Indirect: grup familial, societatea.
Perioada de desfăşurare:
An școlar 2021-2022 cu posibilitatea de prelungire.
Rezultate aşteptate:
În urma derulării proiectului dorim să constatăm că şcolarii:
-cunosc noile reglementări apărute în codul rutier, privind circulaţia pietonilor şi le aplică
în drumul lor spre școală, spre casă sau în timpul plimbărilor;
-şi-au consolidat deprinderile de comportare civilizată pe drumurile publice şi se joacă în
locurile permise;
- recunosc semnele de circulaţie;
-fac cunoscute celor apropiaţi, regulile de circulaţie;
- îşi protejează viaţa.
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Planul de activități:
Activitatea 1 –„Învăţăm să traversăm”
-„Pe unde am traversat”
Metode și tehnici de lucru: -Semne de circulatie -desen
-Discuţii libere cu elevii
Activitatea 2 –„De la școală acasă”
-„ABC-ul circulaţiei”
Metode și tehnici de lucru: -Povestiri ale copiilor
-Prezentarea unor reguli de circulaţie pt. pietoni
Activitatea 3 - „Atenţie la traversare!”
Metode și tehnici de lucru: -Lecturarea unor texte
-Desen din imaginaţie
Activitatea 4 - „Ce ne spun indicatoarele?” – parcurs aplicativ
Metode și tehnici de lucru: Recunoaşterea indicatoarelor de circulaţie (parcurs aplicativ)
Activitatea 5 - „Un polițist ne povestește...”
Metode și tehnici de lucru: Convorbire cu agentul de poliție
Activitatea 6 - „Hai la drum mici pietoni!
Metode și tehnici de lucru: Concurs pentru verificarea cunoştinţelor despre regulile de
circulaţie-evaluare.
Evaluarea proiectului:
structura proiectului;
- materiale suport pentru tema proiectului;
- fişe de lucru;
- teste;
- fotografii de la activităţi.
Bibliografie:
www.miculpieton.ro
www.oradeeducatierutiera.ro
„Cu Andrei vă plimbaţi şi ȋnvăţaţi să circulaţi” – Ion Gheorghediac
„Educaţie rutieră” – Rodica Andrei
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EDUCAŢIA RUTIERĂ – EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ
Prof. Viorica Borș
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru

Educaţia rutieră îmbogăţeşte cunoştinţele privind normele de conduită preventivă,
stabileşte reguli de comportament civic reprezentând o latură esenţială privind integrarea în
civilizaţia modernă a copiilor.
Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de
societate pietonilor şi vehiculelor trebuie cunoscute şi respectate cu consecvenţă şi
responsabilitate. Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie are o
deosebită importanţă pentru verificarea calităţii informaţiilor acumulate dar, mai ales, a aplicării
lor în practică.
În școală, pe lângă o bună cunoaştere a regulilor de circulaţie este important să învăţăm
copiii să ştie cum să circule singuri şi în grup, cum să traverseze strada să nu folosească strada ca
loc de joacă, să cunoască regulile de comportare în timpul călătoriei, să cunoască şi să înţeleagă
consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie, să cunoască culorile semaforului şi semnificaţia
lor, aspecte din activitatea agentului de circulaţie etc. Trebuie să deprindem copiii cu respectarea
strictă a regulilor de circulaţie, fie că circulă cu mijloace de transport în comun sau că merg pe
jos, ca pietoni.
În toată acţiunea educativă pe care o realizăm, un singur cuvânt este important: viaţa –
viaţa noastră, a copiilor, a celor din jur este cel mai frumos dar primit şi trebuie să avem grijă de
ea, să n-o distrugem, din contră, s-o facem cât mai frumoasă şi uşoară.
Componentă a Educaţiei pentru societate, Educaţia rutieră reprezintă educaţie pentru viaţă
şi, în balanţă cu celelalte categorii de activităţi, o consider la fel de importantă în sprijinirea
copilului pentru a dobândi cunoştinţe, a-şi forma şi dezvolta capacităţi şi atitudini necesare în
viitor. Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut prin numărul de autovehicule
performante, care a crescut şi prin viteza cu care acestea circulă.
Din această cauză statisticile ne informează că anual mulţi copii îşi pierd viaţa în
accidente de circulaţie comise din vina lor, dar şi mai mulţi sunt răniţi grav, unii rămânând cu
infirmităţi tot restul vieţii. Pentru a ajunge la școală, copiii traversează străzi, între care unele
foarte circulate, cu sau fără semafor, cu sau fără trecere de pietoni, uneori având curbe cu
vizibilitate redusă. Deseori copiii sunt martori la desfăşurarea unor evenimente rutiere şi, foarte
impresionaţi, ni le aduc la cunoştinţă.
Acum, mai mult decât în anii trecuţi, părinţii şi profesorii trebuie să formeze o echipă
unită în a ajuta copiii cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de circulaţie şi de
securitate rutieră, antrenându-şi întreaga pricepere şi experienţă, punându-se în slujba apărării
vieţii şi sănătăţii copiilor, ajutându-i nu numai să cunoască regulile de circulaţie, ci, mai ales, să
le înţeleagă şi să realizeze necesitatea respectării lor în orice împrejurare.
BIBLIOGRAFIE:
Adriana Manolache, Mariana Petre, Şi noi suntem pietoni!, Ed. Aramis, Bucureşti, 2005
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EDUCAŢIA RUTIERĂ – EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ
Prof. înv. preșc. Daniela-Oana Buia
GPN Sîngeorz-Băi
Învăţământul preşcolar este o etapă important în dezvoltarea copilului deoarece
construieşte şi delimitează principalele trăsături de personalitate. În perioada preşcolară copilul
dobândeşte şi îşi dezvoltă aptitudini, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să aprecieze
conduita celor din jurul său, începe să cunoască , în parte, valoarea socială a acţiunilor sale,
pentru ca , mai târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale ,prin raportarea
faptelor proprii la faptele semenilor adulţi. Copilul înțelege mai mult decât suntem noi obișnuiți
să credem. Este extrem de important, pentru bunăstarea lor fizică și psihică, să ținem cont de
acest fapt și să învățăm să ne comportăm față de copil luând în considerare capacitățile lui în
continuă dezvoltare.
De aceea, copiilor trebuie să le fie oferite informațiile necesare privind diferitele opțiuni și
alternative, precum și consecințele acestora. Participarea copiilor poate fi realizată doar dacă li se
dă reala posibilitate de a-și forma și de a-și exprima opiniile. O modalitate de a-i determina pe
copii să respecte regulile și de a preveni încălcarea lor este să îi implicăm de timpuriu în
stabilirea regulilor de bază și a consecințelor nerespectării lor.
Preșcolarii vor trece prin diverse provocări noi, vor avea primele succese, primele decizii
luate fără ajutorul părinților. Lumea contemporană, în afara nenumăratelor posibilități de
dezvoltare, atrage după sine și multe pericole, al căror nivel până nu demult era cu totul diferit.
Este important ca aceștia să fie în siguranță pe drumul spre școală, în unitatea de învățământ,
acasă sau la joacă. Părinții, învățătorii, dar și diverse instituții, precum Poliția, depun eforturi
pentru a-i ocroti pe cei mici în orice situație. Un element important al acestor acțiuni este
educarea copiilor, astfel încât să conștientizeze posibilele pericole, să învețe cum să le evite și
cum să procedeze în cazul apariției lor.
Educaţia rutieră îmbogăţeşte cunoştinţele privind normele de conduită preventivă, stabileşte
reguli de comportament civic reprezentând o latură esenţială privind integrarea în civilizaţia
modernă a copiilor. Indiferent de vârstă ,regulile referitoare la traficul pe drumurile publice
impuse de societate pietonilor şi vehiculelor trebuie cunoscute şi respectate cu consecvenţă şi
responsabilitate. Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie are o
deosebită importanţă pentru verificarea calităţii informaţiilor acumulate dar, mai ales, a aplicării
lor în practică.
Trebuie reținut faptul că tot ceea ce pentru adulți este comportament instinctiv, pentru
copii poate fi o acțiune complicată: nu știu cum să se comporte pe străzi și, deseori, reacționează
prea emotiv și brusc, ceea ce poate duce la accidente. Preșcolarul nu este capabil să anticipeze
întotdeauna pericolele de pe străzi, având probleme cu percepția distanței care îl desparte de un
vehicul sau a vitezei cu care acesta se deplasează. Copiii se pun, de asemenea, singuri în pericol,
jucându-se și distrându-se pe drumul către școală. Tocmai de aceea este atât de important ca, de
la vârstele cele mai fragede, să fie învățați cum să se comporte în siguranță pe stradă. Aceste
cunoștințe le pot salva viața și sănătatea.
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EDUCAȚIA RUTIERĂ ÎN ȘCOALĂ
Prof. Adriana Dumitru
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru
Educaţia rutieră trebuie implementată în educaţia şcolară în scopul dezvoltării la copil a
capacităţilor de înţelegere, de formare a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice
percepţiei traficului rutier, a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii de a lua repede
decizii corecte.În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai
prin educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi, complexe şi precise, iar copilul îşi
dezvoltă deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să
fie implicat.
Învăţământul gimnazial este o etapă importantă în dezvoltarea copilului, deoarece
construieşte şi delimitează principalele trăsături de personalitate. În perioada gimnazială copilul
dobândeşte şi îşi dezvoltă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să aprecieze
conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială a acţiunilor sale, pentru
ca, mai târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin raportarea faptelor
proprii la faptele semenilor adulţi.
Metoda studiului de caz permite copiilor să se confrunte direct cu o situaţie posibilă,
urmând ca ei să o analizeze şi să discearnă ce e bine şi ce e rău în cele relatate răspunzând la
întrebări de genul: ”De ce credeţi că au greşit?”, „Cum ai fi procedat tu?”, „Cunoaşteţi şi alte
întâmplări de acest gen?”… În discuţiile purtate cu copiii educatoarea are posibilitatea să
depisteze pe cei care şi-au însuşit greşit normele rutiere şi să-i corecteze, influenţând creşterea
interesului acestora pentru tot ce se întâmplă în jurul lor, formându-le astfel o comportare corectă
şi preventivă . O deosebită eficienţă o au jocurile didactice de tip întrecere: „Cine ştie câştigă”, „
Semaforul”, „Ştim să circulăm corect” , prilej cu care pot fi invitaţi să participe părinţii şi agentul
de circulaţie.
Părinţii realizează că educaţia rutieră trebuie continuată şi acasă, responsabilitatea familiei
în apărarea vieţii copiilor constând în exemplul personal dat de părinte în toate deplasările când
însoţeşte copilul pe jos sau cu maşina , de asemenea, au obligaţia să-i îndrume permanent, să-şi
aleagă locul de joacă în spaţii special amenajate.
Educaţia rutieră trebuie să se bazeze pe o largă şi eficientă colaborare între toţi factorii
interesaţi: școală, familie, poliţia rutieră.Atât școala cât şi familia trebuie să depună eforturi
pentru protejarea copiilor de accidente prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi al respectării
regulilor de circulaţie şi de conduită preventivă, trebuind să găsească permanent forma, metodele
şi mijloacele moderne a cunoştinţelor, astfel încât, acestea să fie însuşite în mod plăcut, rapid şi
temeinic de către copii evitându-se implicarea acestora în accidentele de circulaţie, atât în timpul
anului şcolar cât şi în timpul liber sau vacanţă.
BIBLIOGRAFIE:
Programa activităţilor instructiv – educative în școala de copii, Bucureşti, 2005.
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EDUCAȚIA RUTIERĂ ÎN ȘCOALĂ
Prof. Claudia Dunca
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru
Când auzi cuvintele educație rutieră, te gândești la siguranță, reguli dar pe de altă parte
educația rutieră înseamnă mult mai mult : în școală sau la începutul fiecărui an școlar, un membru
al poliției române explica elevilor niște lucruri de baza, care ar trebui respectate. Pentru că există
riscul de a ne pune viața în pericol trebuie să respectăm următoarele reguli:
1. Traversarea străzii în condiții sigure

Trecerea străzi trebuie făcuta doar prin locuri marcate. Dacă trăiești în mediul rural si nu
ai locuri marcate de exemplu ca o trecere de pietoni poți să treci strada, doar cu condiția de a te
asigura in dreapta și stânga. În mediul urban traversarea se face pe zebră dar și la culoarea verde
a semaforului unde există semafoare. Când traversezi strada fi atent la ce faci si nu fi preocupat
de alte lucruri precum telefonul.
2. Reguli pentru copii în timp ce se deplasează într-un autoturism
În autoturism copilul trebuie să stea pe locul din spate purtând centura de siguranță, iar
dacă are o vârstă mai mică este necesar un scaun specific vârstei. Tot în timpul deplasării copilul
nu are voie să consume mâncare sau băuturi. În timpul călătoriei copilul ar fi ideal să nu
deranjeze pe cel care conduce mașina pentru a nu produce un accident. Când călătorești cu
mașina este interzis să scoți mâna sau capul pe geam.
3. Reguli de circulație pentru bicicliști
Când mergi cu bicicleta trebuie să fi echipat cu diferite echipamente specifice. Bicicliștii
trebuie să circule pe piste specifice și nu pe trotuar. În cazul în care nu există piste pentru
bicicliști, aceștia trebuie să circule pe acostamentul șoselei respectând sensul de mers. Câteva
dotări esențiale pentru bicicleta ar trebui să fie farul roșu care trebuie montat in partea din spate
astfel încât sa fie observat in trafic de vehiculele care vin din spate. Farul alb trebuie poziționat în
partea din față al bicicletei astfel încât biciclistul să aibă vizibilitate pe timp de noapte,dar și
pentru a te face vizibil vehiculelor care circulă din partea opusă. Tot pe timp de noapte biciclistul
trebuie să poarte vestă fluorescentă pentru a fi vizibil șoferilor.
4. Reguli la folosirea mijloacelor de transport în comun, sau a taxiurilor
Așteptare mijloacelor de transport se face doar pe trotuar sau pe locul de refugiu. În stație
nu se vor face deplasări rapide, nu se va alerga și nu se va împinge persoana din față. Este
interzisă urcarea sau coborârea, până ce mijlocul de transport nu s-a oprit. Este interzisă
distragerea prin discuții a atenției șoferului în timpul deplasării.
5. Reguli pentru pietoni
Deplasarea pietonilor se face pe trotuare. În timpul deplasării nu trebuie sa fie preocupați
de alte chestii, ci doar la ce se află in jurul lor. În cazul în care nu există trotuare pietonii trebuie
sa să deplaseze pe marginea șoselei, dar cu sensul opus al autovehiculelor.
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EDUCAȚIA RUTIERĂ ÎN ȘCOALĂ
Raluca Nicoleta Filipoi
Școala Gimnazială ,,Iustin Ilieșiu”Anieș

Este destul de dificil de realizat la vârsta şcolară conştientizarea respectării cu stricteţe ,
de către fiecare copil, a regulilor de circulaţie. De aceea, găsirea celor mai adecvate mijloace de
realizare a educaţiei rutiere reprezintă, de fapt, o sarcină profesională care trebuie îndeplinită de
fiecare cadru didactic. Jocul, indiferent de locul organizării, de etapa în care se desfăşoară
constituie unul din cele mai eficiente mijloace de consolidare a deprinderilor de comportare
corectă pe stradă. Prin ,,regulile” care le implică,jocurile reprezintă mijloace eficiente de fixare a
unei noţiuni, de înţelegere a semnificaţiei unor expresii ca ,,trecere de pietoni”, ,,traversare”,
,,autovehicul” etc.
În activităţile de educaţie rutieră se pot folosi fişe de lucru, care pun accent pe învăţarea
perceptivă (imagini, semne convenţionale) pe învăţarea verbală prin însuşirea unor termeni din
vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea cerinţelor adresate.
Se mai pot folosi lecturi după imagini, jocuri-exerciţiu, jocuri de perspicacitate, jocuri
imitative, expoziţii tematice, concursuri şi alte acţiuni cu caracter practic-aplicativ.
Părinţii realizează că educaţia rutieră trebuie continuată şi acasă, responsabilitatea familiei
în apărarea vieţii copiilor constând în exemplul personal dat de părinte în toate deplasările când
însoţeşte copilul pe jos sau cu maşina , de asemenea, au obligaţia să-i îndrume permanent, să-şi
aleagă locul de joacă în spaţii special amenajate. Se obişnuieşte a se zice că modul de a circula,
maşini şi pietoni, pe reţeaua de drumuri a unei ţări reprezintă, într-o formă comprimată, gradul
de civilizaţie propriu acelei ţări şi, implicită a locuitorilor ei! Aici se regăseşte, sub o formă cât se
poate de concretă, aplicarea fundamentală a educaţiei oferită, asigurată, explicată, verificată,
comensurată de către stat şi instituţiile sale specializate fiecărui membru al comunităţii. Fiece
disciplină şi-a creat în timp, reguli de aplicare,verificare, însuşire a noţiunilor de bază. Nu trebuie
să mire pe nimeni faptul că “Circulaţia rutieră” fenomen planetar care în peste 100 de ani a
cunoscut ritmuri de dezvoltare de-a dreptul explozive, a născut corolarul măsurilor protecţioniste
sub denumirea de “Educaţie Rutieră”.
Dascălii în ale educaţiei rutiere sunt instructorii pentru însuşirea regulilor practice, pentru
conducerea unui anume tip de autovehicul pe drumurile publice!
Educaţia rutieră trebuie să se bazeze pe o largă şi eficientă colaborare între toţi factorii
interesaţi: școală, familie, poliţia rutieră. Atât școala cât şi familia trebuie să depună eforturi
pentru protejarea copiilor de accidente prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi al respectării
regulilor de circulaţie şi de conduită preventivă.
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EDUCAŢIA RUTIERĂ – EDUCAŢIE EFICIENTĂ
Prof. înv. preșc. Ionela Grapini
GPN Sîngeorz-Băi

Siguranță, acesta este conceptul care fundamentează activitățile pedagogice desfășurate
în școlile din București și din țară prin intermediul proiectului Ora de Educație Rutieră.
De ce? Pentru că suntem martorii unor evenimente nefericite în trafic, evenimente care
implică, de cele mai multe ori, și copii. Pentru că, statistic, suntem fruntași în Uniunea Europeană
la capitolul accidente rutiere. De asemenea, pentru că România nu are o strategie națională
privind susținerea orelor de educație rutieră în școli, deși ar trebui să aibă. Conform art. 124, alin.
(a) din Codul Rutier, Ministerul Educației și Cercetării are atribuția de “a asigura, prin
programa școlară, educația rutieră a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar”.
Astfel, ora de Educație Rutieră reprezintă o NEVOIE, identificată de un grup de specialiști care a
dezvoltat cel mai mare program de educație rutieră din România. Ora de Educație Rutierăîi ajută
pe elevi să înțeleagă mai bine conceptele, trecând prin etape importante de conștientizare pe care
le activăm atât în trafic, cât și în viața de zi cu zi. Vorbim, în acest caz, despre:
 Componenta senzorială a siguranței în trafic care se referă la capacitatea copilului de a
înregistra și interpreta stimuli vizuali, auditivi, tactili, care furnizează informații despre
mediul în care se află: lumini, semne de circulație, sunetul unei sirene etc.
 Componenta cognitivă care se referă la a cunoaște, înțelege și aplica regulile de circulație
și implică: memoria, atenția, capacitatea de raționament, înțelegerea consecințelor
nerespectării regulilor de circulație. Cu ajutorul acestei componente, ne amintim regulile de
circulație și luăm decizii în trafic.
 Componenta afectivă care se referă la modul în care reacționează emoțional copilul în
situația în care este autonom și trebuie să se descurce singur în calitate de pieton și cum face
față situațiilor delicate, când trebuie să solicite îndrumare sau ajutor. Aceasta este cea mai
neglijată componentă în sistemul educațional, fiind interesați mai mult de ce știe copilul și
nu de ce simte copilul…
Scopul programului România în Siguranță este acela de instruire, informare și conștientizare
de către copii, tineri și adulți a problematicilor legate de educația pentru siguranță! Concret, în
grădinițe, școli și licee au loc cursuri de educație rutieră, concursuri educaționale și cursuri de
formare a cadrelor didactice (grădinițe și școli) și demonstrații auto, workshopuri și, de
asemenea, concursuri în licee.
În oraşele aglomerate, unde numărul maşinilor creşte de la o zi la alta, iar trotuarele fie se
îngustează, fie dispar cu totul, se impune ca vigilenţa pietonilor să fie din ce în ce mai sporită.
Atenţia şi buna cunoaştere a regulilor de circulaţie pot reduce întâmplările mai puţin plăcute. De
la vârste cât mai fragede, copiii trebuie să vadă în părinţi un model privind respectarea regulilor
de circulaţie.
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Elevii și educația rutieră - între teorie și practică
Prof. Aurelia Ana Hădărău
Școala Gimnazială ”Iustin Ilieșiu” Anieș
În continuare o să prezint regulile de circulație pe care toți copiii, și nu numai, trebuie să le
respecte:

 Când traversați strada trebuie:


să vă asigurați înainte să traversați.



să verificați că nu vine un vehicul privind în stânga, apoi în dreapta și apoi în stânga,
abia apoi să vă angajați în traversare



să fiți atenți la indicațiile adultului care vă însoțesc atunci când traversați



să traversați numai prin locurile special amenajate și prevăzute cu trecere de pietoni



să nu purtați căști atunci când traversați strada



să nu folosiți telefonul atunci când traversați strada



să nu traversați strada în fugă, pe bicicletă sau skateboard



să traversați numai la culoarea verde a semaforului, fără excepții. Nu se poate traversa
pe roșu chiar dacă nu vine nicio mașină.



nu traversați niciodată strada în fugă sau în curbă!



nu traversați printre mașini oprite!



mergeți întotdeauna pe trotuar! (acolo unde nu exista amenajate trotuare sau poteci
laterale, deplasați-vă numai pe partea stângă a drumurilor, cat mai aproape de
marginea acestora, dar nu în grup, ci în șir, unul câte unul)

Suplimentar


este bine să folosiți întotdeauna trotuarul pentru a se deplasa ca pieton



dacă nu există trotuar și este necesar să vă deplasați pe carosabil, să o faceți în
direcția inversă celei din care vin mașinile pentru a le putea vedea
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dacă circulați după venirea serii în zone slab iluminate trebuie să te faci vizibil
purtând veste reflectorizante, brățări reflectorizante sau să ai o lanternă aprinsă



să nu calci niciodată brusc pe stradă dintre mașinile parcate deoarece ești foarte
greu de observat de șoferi



să fii atent la trafic atunci când traversezi. Se poate ca șoferii să fi oprit deja la
trecerea de pietoni dar altă mașină să vină în viteză



să nu urmați exemplul greșit al altor persoane care nu respectă regulile de
circulație. Ele se pun în pericol pe ele și pe ceilalți participanți la trafic. Dacă nu
au pățit nimic atunci nu înseamnă că nu vor păți niciodată. Cu toții suntem
responsabili pentru siguranța în trafic, pietoni și șoferi



locul unde trebuie să așteptați în traversarea străzii este pe trotuar, nu pe stradă.
Vedem prea des ”grăbiții” care coboară de pe trotuar așteptând la marginea
acestuia, ca la concurs, să traverseze primii. Este un comportament periculos
pentru pieton și pentru șoferii care sunt angajați regulamentar în circulație.

Nerespectarea regulilor prezentate mai sus poate duce și la accidente extrem de grave!

 Obligațiile bicicliștilor



pentru a putea conduce o bicicletă pe drumurile publice, trebuie să aveți vârsta
minimă de 14 ani, să cunoașteți regulile de circulație și să fiți echipat corespunzător.



bicicleta care circulă pe drumurile publice trebuie să fie prevăzută cu dispozitive de
frânare eficace, cu un sistem adecvat, funcțional de direcție și sistem de avertizare
sonoră.



bicicleta trebuie să fie echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în
față, cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roșie și
cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare.



bicicleta trebuie echipată cu elemente sau dispozitive fluorescente-reflectorizate,
amplasate pe roți care, în mișcare, formează un cerc continuu.



înainte de a pătrunde cu bicicleta pe arterele prioritare, reduceți viteza, asigurați-vă
temeinic și acordați prioritate de trecere celorlalți participanți la trafic.



înainte de a schimba direcția de mers, mai ales spre stânga, asigurați-vă că ceilalți
participanți la trafic au înțeles intenția voastră!
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circulați cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, iar atunci când vă
deplasați în grup, numai în coloană, câte unul.



purtați cască de protecție, vă poate salva viața.



copilul în vârstă de până la 7 ani poate fi transportat pe bicicletă de un adult, numai
dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat
un dispozitiv omologat.

ATENȚIE! Pentru neîndeplinirea acestor obligaţii, copiii, la fel ca şi adulţii, sunt pasibili de
sancţiune!

 Transportul minorilor în mașină
Iată ce spune Legislația Rutieră referitor la scaunele auto pentru copii și anume Articolul 97
modificat prin HG 11/2015:
 Capitolul V – Reguli de circulație / Secțiunea I – Reguli generale


ART 97 – alin 1 – Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în
autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducători şi pasageri,
denumite în continuare sisteme de siguranţă, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu
ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.



ART 97 – Alin 2 – (2) Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în
autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă.

Așadar toți copiii cu înălțimea mai mică de 135 cm trebuie să fie transportați în scaune auto
pentru copii. După această înălțime, copiii pot fi asigurați cu centura mașinii doar dacă aceasta se
poate poziționa corect, adică la mijlocul claviculei și mijlocul șoldului.
Un scaun auto pentru copii poate fi instalat și pe locul pasagerului din dreapta dacă se
dezactivează airbag-ul frontal și se împinge cât mai în spate scaunul pasagerului (pentru scaunele
instalate cu spatele la sensul de mers). Airbag-ul frontal nu trebuie dezactivat în cazul în care
scaunul e montat pe scaunul pasagerului din dreapta cu fața la sensul de mers.
Nu scoate niciodată mâna sau capul pe geamul mașinii pentru că poți fi lovit de mașinile care vin
din sens opus.
Coboară din mașină doar pe partea trotuarului. În felul acesta nu doar că nu îi vei încurca pe
ceilalți participanți la trafic, dar vei fi și în siguranță.
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ELEVII ȘI EDUCAȚIA RUTIERĂ
ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ
Prof. Floarea Ilieșiu
Școala Gimanzială ,,A.P.Alexi,, Sîngeorz-Băi

Pentru a-i ajuta pe copii să învete siguranța rutieră și să reducă numărul de accidente în
care sunt implicați copii,Danemarca a dezvoltat un program de învățare ''În siguranță în trafic''.
Scopul conceputului de învățare '' În siguranță în trafic'' este de a reduce numărul de accidente
rutiere grave în rândul copiilor din toată lumea, concentrându-se pe învățarea traficului prin
joacă.
Prin teme, joacă și activități în jurul regulilor de circulație și a mișcării în siguranță în
trafic.Aceste activități se întâmplă chiar și în școliile noastre având multe calități pozitive si
ajutătoare în viața de zi cu zi.Datorită polițiștilor care vin în școliile noastre si ne învață pașii pe
care trebuie să i respectăm in trafic,pentru a fi cât mai în siguranță posibil. Ni se explică anumiți
pași de care trebuie să ținem cont atunci când suntem în trafic i-ar apoi cu ajutorul polițiștilor
trecem și la partea de practică.
Pe baza situaților pe care copiii le cunosc din viața de zi cu zi, sunt tratate diferite
teme,iar prin conversație, joacă și activități,copiii si adulții devin mai puțin vulnerabili atunci
când se deplasează în trafic.
PATRU SFATURI PENTRU EDUCAREA COPIILOR CU PRIVIRE LA SIGURANȚA
RUTIERĂ
1. Lăsați suficient timp pentru a nu vă grăbi,teama de a nu întârzia undeva poate duce la
accidente neplăcute.
2. Când un copil este foarte mic,urmăriți două reguli:
*țineți-l de mână în toate circumstanțele
*mergeți pe lângă case,niciodată la marginea trotuarului
3. Explicați-i de ce trebuie respectate regulile de siguranță rutieră și asigurați-vă că le înțelege.
4.Indicații locurile care,chiar și atunci când mergeți pe trotuar,prezintă un pericol potenția,în
special cele în care vehiculele traversează trotuarul.
*Majoritatea oamenilor se întreabă cum putem evita aceste accidente rutiere,dar puțini
pun în practică regulile de circulație, acestea având rolul lor important în mersul spre
școală,traversarea trecerii de pietoni greșită etc. De aceea există EDUCAȚIA RUTIERĂ prin
care putem să învățăm regulile de circulație acestea sunt în special adresate către copii de la
grădinițe dar și în unele școli primare și gimnaziale.
*După ce se explică toate aceste reguli de circulație, persoana care ne învață aceste
lucruri esențiale în circularea corectă și sigură ne ia cu el și ne arată cum ar trebui sa procedăm la
trecerile de pietoni, mersul pe trotuar sigur etc.
*Și socitatea rutieră are ca și scop prevenirea unor accidente nedorite în majoritatea
cazurilor la copii de aceea oameni legii aduc noi forme de Educație Rutieră fiind foarte ușor de
înțeles de către copii. Acestea fiind jocuri, activități școlare și altele iar aceștia le înțeleg foarte
bine dar le și aplică, aceasta aducând la mai puține accidente rutiere si evitarea acestora.
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Elevii și educația rutieră- între teorie și practică
Prof. Corina-Maria Pop
Liceul Teoretic ”Solomon Haliță” Sîngeorz-Băi
Siguranţa în trafic ar trebui să fie una dintre temele centrale în educaţia oricărui copil, urmărinduse dezvoltarea de atitudini şi comportamente responsabile, care să fie transferate apoi către alte
competențe esenţiale ale personalităţii individuale.
Acum, mai mult decât în trecut, copiii trebuie ajutaţi cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte
regulile de circulaţie şi de securitate rutieră, antrenându-şi întreaga pricepere şi experienţă, punându-se în
slujba apărării vieţii şi sănătăţii copiilor, ajutându-i nu numai să cunoască regulile de circulație ci, mai
ales, să realizeze necesitatea respectării lor în orice împrejurare.
Copiii de la vârsta de școlară învaţă să devină independenţi. Ei preferă mersul pe jos, mersul cu
bicicleta şi joaca afară. Educaţia rutieră intensifică activitatea de sprijinire a copilului şcolar în dobândirea
de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care să-i permită adaptarea cu uşurinţă la condiţiile de mic pieton.
Datoria oricărui cetăţean este de a respecta regulile de circulaţie şi, în acelaşi timp, de a participa,
în mod conştient, la stimularea interesului celorlalţi membri ai societăţii pentru cunoaşterea şi respectarea
acestor reguli.

Școala are un rol important in formarea acestor competențe. Ea poate implementa diverse
activități de învățare , ajutându-se de opționale pe această team sau proiecte/ parteneriate
educaționale în colaborare cu Poliția.O bună cunoaştere a regulilor de circulaţie pot reduce
întâmplările mai puţin plăcute. De la vârste cât mai fragede, copiii trebuie își formeze un model
privind respectarea regulilor de circulaţie.
Pentru fiecare dintre noi, copil sau adult, părinte sau dascăl, circulaţia rutieră reprezintă o parte
din viaţa noastră. Fie că mergem pe jos sau cu un mijloc de transport, respectarea regulilor de circulaţie
trebuie făcute cu responsabilitate, seriozitate şi atenţie pentru a contribui la creşterea siguranţei rutiere.
Învăţându-i pe micii pietoni să circule corect, ȋi vom putea ocroti de eventualele pericole şi ne vom putea
bucura de zâmbetul lor .

Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de
societate pietonilor şi vehiculelor trebuie cunoscute şi respectate cu consecvenţă şi
responsabilitate. Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie are o
deosebită importanţă pentru verificarea calităţii informaţiilor acumulate dar, mai ales, a aplicării
lor în practică.
În școală, pe lângă o bună cunoaştere a regulilor de circulaţie este important să învăţăm
copiii să ştie cum să circule singuri şi în grup, cum să traverseze strada să nu folosească strada ca
loc de joacă, să cunoască regulile de comportare în timpul călătoriei, să cunoască şi să înţeleagă
consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie, să cunoască culorile semaforului şi semnificaţia
lor, aspecte din activitatea agentului de circulaţie etc. Trebuie să deprindem copiii cu respectarea
strictă a regulilor de circulaţie, fie că circulă cu mijloace de transport în comun sau că merg pe
jos, ca pietoni.
În toată acţiunea educativă pe care o realizăm, un singur cuvânt este important: viaţa –
viaţa noastră, a copiilor, a celor din jur este cel mai frumos dar primit şi trebuie să avem grijă de
ea, să n-o distrugem, din contră, s-o facem cât mai frumoasă şi uşoară.
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Educaţia rutieră – între teorie şi practică
prof. Florina Pușcaș

Școala Gimnazială ”Iustin Ilieșiu” Anieș
Mulți dintre noi ar putea să-și pună întrebarea: ce este, de fapt, educaţia, cum se defineşte
şi ce reprezintă ea, educaţia, pentru o naţiune, pentru comunitatea locală şi cea naţională?
Dicţionarul universal al limbii române defineşte noţiunea de mai sus astfel: "ansamblu de
activităţi orientate spre formarea şi dezvoltarea trăsăturilor intelectuale, morale şi fizice ale
oamenilor". Apoi, tot despre acelaşi concept, Dex-ul menţionează: "proces de influenţare
sistematică într-un cadru organizat, a formării însuşirilor intelectuale, morale şi fizice".
Sensul acestui concept este nobil, stimulativ şi, mai ales, admirativ, în măsura în care
produce rezultatele scontate! Procesul educativ este sau reprezintă una dintre cele mai importante
obligaţii ale contractului social dintre stat şi cetăţenii săi în cadrul căruia organizaţiile statale se
angajează a îndeplini cât mai bine sarcina educativ formativă a tineretului şi nu numai.
Esenţa noţiunii de “educaţie” are un volum uriaş de termeni, capitole socio- economice,
politice, organizatorice, comportamentale, psihice şi psihologice, ce privesc omul, relaţiile
acestuia cu comunitatea şi legile, natura înconjurătoare etc. Poate că nici o altă stare ce
contravine, mai mult sau mai puţin flagrant, ordinii sociale stabilită prin legile proprii statului
respectiv, nu este mai evidentă atunci când se ajunge pe teritoriul unei ţări, ca ceea ce numim
disciplină rutieră!
Se obişnuieşte a se zice că modul de a circula, maşini şi pietoni, pe reţeaua de drumuri a
unei ţări reprezintă, într-o formă comprimată, gradul de civilizaţie propriu acelei ţări şi, implicită
a locuitorilor ei! Aici se regăseşte, sub o formă cât se poate de concretă, aplicarea fundamentală
a educaţiei oferită, asigurată, explicată, verificată, comensurată de către stat şi instituţiile sale
specializate fiecărui membru al comunităţii. Fiece disciplină şi-a creat în timp, reguli de
aplicare,verificare, însuşire a noţiunilor de bază. Nu trebuie să mire pe nimeni faptul că
“Circulaţia rutieră” fenomen planetar care în peste 100 de ani a cunoscut ritmuri de dezvoltare
de-a dreptul explozive, a născut corolarul măsurilor protecţioniste sub denumirea de “Educaţie
Rutieră”.
Dascălii în ale educaţiei rutiere sunt instructorii pentru însuşirea regulilor practice, pentru
conducerea unui anume tip de autovehicul pe drumurile publice!
Numai cu Poliţia Rutieră, singură şi fără fonduri, fără sprijin efectiv, fără suport material,
nu se poate vorbi despre realizarea uniformă a unui program naţional dedicate “educaţiei
rutiere”. Educaţia rutieră reprezintă unul dintre elementele esenţiale ale civilizaţiei moderne.
Datoria oricărui cetăţean este de a respecta regulile de circulaţie şi, în acelaşi timp, de a participa,
în mod conştient, la stimularea interesului celorlalţi membri ai societăţii pentru cunoaşterea şi
respectarea acestor reguli.
Educaţia rutieră are ca scop prevenirea vătămării copiilor şi adolescenţilor prin accident
rutier, prin formarea abilităţilor, competenţelor şi comportamentului rutier responsabil, în calitate
de pietoni, skate rollers şi conducători de vehicule cu două roţi.
Subsumată educaţiei pentru formarea abilităţilor de viaţă, educaţia rutieră sau, mai
degrabă, educaţia pentru prevenirea riscului rutier, urmăreşte formarea abilităţilor şi
competenţelor rutiere personale, de grup şi sociale în rândul preşcolarilor şi elevilor din
învăţământul preuniversitar.
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Realitatea educativă contemporană a demonstrat că, în cazul educaţiei pentru formarea abilităţilor
de viaţă, eficienţa formativă este realizată cu rezultate maxime, în spaţiul real, aplicativ, în cazul
nostru, al străzii, în defavoarea celui contrafactual, preponderent teoretic, al clasei. Motivele
optării pentru preponderenţa organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră au la bază
câteva argumente definitorii:
 evitarea transformării educaţiei pentru siguranţă rutieră într-un obiect de studiu
teoretic;
 conştientizarea , de către elevi, a necesităţii acestui tip de educaţie;
 absenţa constrângerilor ;
 spaţiul real oferă infinit mai multe cazuri/situaţii resursă decât o planşă, un manual sau un
afiş;
 valorificarea experienţei copiilor care pot stabili mai uşor conexiuni,
 acumularea de noi informaţii şi formarea abilităţilor prin experienţe personale şi de grup;
 posibilitatea verificării imediate a informaţiilor şi a exersării nemijlocite a abilităţilor
rutiere;
 exersarea abilităţii de rezolvare de probleme şi dezvoltarea creativităţii elevilor;
 conştientizarea riscului rutier.
Prin intermediul acestor activităţi practice, aplicative, copilul interacţionează, investighează,
deconstruieşte spre a reconstrui, experimentează, descoperă, găseşte soluţii, îşi asumă
responsabilităţi, pentru ca, ulterior, să devină independent, în siguranţă. Câteva reguli de
circulaţie pentru copii şi care au rolul de a preveni implicarea celor mici în accidente:
1.
Traversează strada numai prin locurile special amenajare şi semnalizate prin
indicatoare sau marcaje.
2.
Circulă numai pe trotuare. Acolo unde nu există amenajate trotuare sau poteci
laterale, deplasează-te numai pe partea stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea
acestora, dar nu în grup, ci în şir, unul câte unul 3.
3. Dacă trecerea de pietoni este prevăzută cu semafoare, aşteaptă culoarea verde şi nu te
angaja în traversarea părţii carosabile în fugă, prin faţa sau prin spatele autovehiculelor
staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii.
4.
În timpul călătoriei cu autoturismul, stai în scaunul auto adecvat categoriei de
vârstă şi poată întotdeauna centura de siguranţa. Centura îţi poate salva viaţa în cazul unui
accident de circulaţiei.
5. Coboară din maşină doar pe partea trotuarului. În felul acesta nu doar că nu îi vei încurca
pe ceilalţi participanţi la trafic, dar vei fi şi în siguranţă.
6. Mergi cu bicicleta ori cu rolele pe pistele sau în zonele special amenajate.
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Educaţia rutieră - între teorie şi practică
prof. Adriana Sâdor
Școala Gimnazială ”Iustin Ilieșiu” Anieș
Educaţia rutieră are ca scop prevenirea vătămării copiilor şi adolescenţilor prin accident rutier, prin
formarea abilităţilor, competenţelor şi comportamentului rutier responsabil, în calitate de pietoni, skate
rollers şi conducători de vehicule cu două roţi.Subsumată educaţiei pentru formarea abilităţilor de
viaţă, educaţia rutieră sau, mai degrabă, educaţia pentru prevenirea riscului rutier, urmăreşte formarea
abilităţilor şi competenţelor rutiere personale, de grup şi sociale în rândul preşcolarilor şi elevilor din
învăţământul preuniversitar.
Educația rutieră reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația modernă a
elevilor. Indiferent de vârstă , regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de
societate pietonilor și vehiculelor trebuie cunoscute și respectate cu consecvență și
responsabilitate.
Învațământul ofera cadrul eficient de realizare a obiectivelor educației rutiere prevăzute în
programa instructiv-educativă.
În cadrul orelor de educatie rutiera se pot folosi și lecturi după imagini, jocuri – exercițiu,
jocuri de perspicacitate, puzzle, jocuri imitative, jocuri de dezvoltare a imaginatiei, expoziții
tematice, concursuri și alte acțiuni cu caracter practic aplicativ. Dascălii doresc ca preşcolarii şi
şcolarii să ȋşi ȋnsuşească noţiunile de bază ale educaţei rutiere.
1. Ce ȋnseamnă o ˝zebră˝ sau o trecere de pietoni? Atunci când mergeţi pe stradă, ȋi puteţi
spune că ˝trecerea de pietoni este un loc special, marcat prin dungi albe, pe unde oamenii pot
traversa strada. Se numeşte zebră datorită dungilor sale. De obicei, ȋn apropiere este si un semn,
un om desenat traversând strada. Acest semn anunţă oamenii care conduc maşinile că se apropie
de o trecere de pietoni şi trebuie să ȋncetinească.˝ Pentru a-şi ȋnsuşi aceste noţiuni, elevii pot
desena semnul care indică trecerea de pietoni sau un drum cu maşini şi treceri de pietoni.
2. Ce ȋnseamnă un semafor şi ce semnificaţii au culorile sale? ˝Semaforul ajută şoferii şi
pietonii/oamenii care merg pe jos să circule corect, dându-le voie să circule pe rând. Există doua
tipuri de semafoareː unul pentru pietoni şi unul pentru maşini. Cel pentru pietoni ne arată că
trebuie să ne oprim atunci când omuleţul este roşu şi că putem trece atunci când omuleţul este
verde. Semaforul pentru maşini este mai mare şi are trei luminiː roşu, verde şi galben.
Atunci când se aprinde lumina verde, ȋnseamnă că maşinile pot trece, atunci când se
aprinde lumina galbena, ȋnseamnă că maşinile trebuie să ȋncetinească, pentru că urmează să se
aprindă lumina roşie ce spune că maşinile trebuie să oprească pentru ca pietonii să poată trece.˝
Este esenţial să ȋi facem pe copii să ȋnţeleagă că atunci când semaforul este roşu pentru pietoni,
acesta este verde pentru maşini şi invers. Pentru a ȋnţelege semnificaţiile semaforului, copiii se
pot juca diferite jocuri precumː un copil va fi semaforul iar alţi doi copii vor fi maşini sau pietoni.
Semaforul va sta ȋntr-un loc şi va spune roşu sau verde sau va avea cartonaşe roşii sau verzi. Tot
jocul va fi de forma unei curse, ȋn care ˝participanţii la trafic˝ – maşini sau pietoni- vor alerga sau
se vor opri brusc la indicaţiile semaforului. Dupa un timp, rolurile se pot schimba.
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3. Pe unde este voie să circulăm? Răspunsurile la această ȋntrebare se dau copilul ȋncă de
când face primele plimbări cu părinţii. ˝Atunci când mergem pe jos, nu avem voie să mergem
decât pe trotuar, fără a-l depăşi, decât atunci când suntem ȋn faţa unei treceri de pietoni. Chiar
dacă suntem pe trecerea de pietoni, trebuie să fim atenţi şi la maşinile care vin spre noi. Dacă
acestea nu ȋncetinesc viteza, nu trebuie să traversăm strada, chiar dacă este zebra, deoarece viaţa
ne-ar putea fi ȋn pericol.˝
,,Respectaţi regulile de circulaţie! este îndemnul care nu trebuie să lipsească din
activitatea şi viaţa şcolarilor. Să-i sprijinim, noi cei mari, să le înţeleagă şi să le respecte, fiindu-le
exemplu!”
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EDUCAŢIA RUTIERĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
Prof.înv.preşcolar Sivia Sidor
Grădiniţa nr. 2 , ANIEȘ
În perioada preșcolară copilul câștigă îndemânări, abilități, capacități, învată să înțeleagă și
să aprecieze conduita celor din jurul său,începe să cunoască ,în parte, valoarea socială a acțiunii
sale,pentru ca, mai târziu,să înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin raportarea
faptelor proprii la faptele celorlalți semeni adulți. Educaţia rutieră reprezintă o latură esenţială
privind integrarea în civilizaţia modernă a copiilor. Indiferent de vârstă, regulile referitoare la
traficul pe drumurile publice impuse de societate pietonilor şi vehiculelor trebuie cunoscute şi
respectate cu consecvenţă şi responsabilitate. Cunoaşterea regulilor de circulaţie în condiţiile
traficului modern trebuie să se facă de la cea mai fragedă vârstă.
Ţinându-se seama de accesibilitatea fiecărei categorii de vârstă, prin forme şi mijloace variate
sunt însuşite de preşcolari ,,elementarele” ,dar complicatele norme de circulaţie.
Este destul de dificil de realizat la vârsta preşcolară conştientizarea respectării cu stricteţe ,de
către fiecare copil, a regulilor de circulaţie.De aceea, găsirea celor mai adecvate mijloace de
relizare a educaţiei rutiere reprezintă, de fapt, o sarcină profesională care trebuie îndeplinită de
fiecare cadru didactic.
Jocul, indiferent de locul organizării, de etapa în care se desfăşoară constituie unul din cele
mai eficiente mijloace de consolidare a deprinderilor de comportare corectă pe stradă.Prin
,,regulile” care le implică,jocurile reprezintă mijloace eficiente de fixare a unei noţiuni, de
înţelegere a semnificaţiei unor expresii ca ,,trecere de pietoni”, ,,traversare”, ,,autovehicul” etc.
În activităţile de educaţie rutieră se pot folosi fişe de lucru, care pun accent pe învăţarea
perceptivă (imagini, semne convenţionale) pe învăţarea verbală prin însuşirea unor termeni din
vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea cerinţelor adresate.
Se mai pot folosi lecturi după imagini, jocuri-exerciţiu, jocuri de perspicacitate, jocuri
imitative, expoziţii tematice, concursuri şi alte acţiuni cu caracter practic-aplicativ.
De exemplu se pot folosi următoarele jocuri:,,Şi noi suntem pietoni”, ,,Eşti un pieton prudent”,
,,Atenţie la semn”, ,,Campionii”,,,Hai la drum mici pietoni” etc.
Un loc bine definit în programa şcolară îl ocupă activităţile în care se urmăreşte cunoaşterea
principalelor mijloace de transport şi locomoţie, clasificarea acestora după locul pe unde circulă,
după modul de funcţionare, după utilitate etc.
În cadrul activităţilor de observare, lecturi după imagini, convorbiri, plimbări, excursii li se
face cunoscută copiilor strada pe care locuiesc, precum şi regulile de circulaţie şi de comportare
în timpul călătoriei( cu mijloace de transport utilizate) sau al deplasărilor pe jos, ca pietoni.
În cadrul plimbărilor şi excursiilor organizate cu copiii li se formează deprinderi de circulaţie
corectă, cum ar fi:
-să circule numai pe trotuare,iar în lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice;
-să traverseze strada numai la culoarea verde a semaforului prin locurile semnalizate cu
indicatoare sau marcaje, iar în lipsa acestora pe la colţul străzii;
-să se asigure înainte de a traversa strada uitându-se în stânga şi în dreapta;
-să traverseze cu pas vioi, fără să se oprească pe partea carosabilă;
-să nu traverseze prin faţa sau spatele mijloacelor de transport;
-să nu se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice.
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Povestirile pe teme de educaţie rutieră constituie o modalitate de îmbogăţire a cunoştinţelor cu
privire la respectarea regulilor de circulaţie şi de securitate rutieră.
Prin povestiri ca :,,Povestea unei mingi” de Iuliu Raţiu, ,,Iepuraşul coconaş” de Irimie Străuţ,
,,De acasă la grădiniţă” de Aghi Caraba, ,,Dorinţa lui Trăienel” de Constanţa Stoica , ,,Greşeala
Cuminţicăi” de Vinciu Gafita, copiii înţeleg ce consecinţe are nerespectarea unor norme de
circulaţie.
Înzestrat cu o sensibilitate nativă, cu o emotivitate intensă, copilul este receptiv şi la poezie, de
la o vârstă destul de mică. Ele sunt un stimul şi un suport pentru activităţile de educaţie
rutieră.Exemple: ,,Uită-te” de Liliana Bumbac, ,,Hai copii în pas vioi” de Irimia Străuţ, ,,Hai cu
noi” de Emilia Căldăraru, ,,Nu mai ies din derdeluş” de Şt.Irimescu , ,,Obrăznicătura” de Şt.
Trimescu.
Cântece ca ,,Stopul”, ,,Semaforul” fac cunoscute copiilor semnificaţia culorilor semaforului, a
trecerilor şi marcajelor pentru pietoni.
Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie au o deosebită importanţă
pentru verificarea calităţii informaţiei acumulate, dar, mai ales ,a aplicării ei în practică.
Convorbirile tematice de genul :,,Cum şi unde ne jucăm?”, ,,În călătorie cu autobuzul”, ,,Cine a
greşit?” oferă posibilitatea de a pune în discuţie acţiunile unor copii care, nerespectând regulile de
circulaţie au provocat accidente ce au dus chiar la pierderea propriei vieţi.
Cunoştinţele cu privire la regulile de circulaţie sunt aprofundate şi prin scenete.(de ex.,,Trei iezi
cucuieţi, bine strada traversaţi”-de Alecu Popovici.
În momentele de răgaz, este indicat ca părinţii să prezinte copiilor unele aspecte privind modul
în care se efectuează circulaţia pietonilor şi a vehiculelor, să le facă cunoscute principalele reguli
de traversare a străzii şi modul de comportare a acestora în mijloacele de transport în comun.
,,Respectaţi regulile de circulaţie! este îndemnul care nu trebuie să lipsească din activitatea şi
viaţa preşcolarilor.Să-i sprijinim, noi cei mari, să le înţeleagă şi să le respecte, fiindu-le
exemplu!”
Bibliografie:
-Revista ,,Învăţământul preşcolar”-nr.1-2/2005; nr. 4/ 2007;
-Ghid orientativ ,,Planificarea activităţilor de educaţie rutieră din
grădiniţă”-ed. Diana, 2010;
-,,Cântăm,desenăm,învăţăm să circulăm”-EDP,Bucureşti,1981
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“Drum bun, mici pietoni!”
Prof. Marcela Turcu
Școala Gimnazială Sieu-Măgheruș
În perioada școlară copilul câstigă îndemânări, abilități,capacități, învață să înțeleagă și să
aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască în parte valoarea socială a acțiunii sale,
pentru ca mai târziu să înceapă a se conduce după anumite norme morale prin raportarea faptelor
proprii la faptele celorlalți semeni adulti.Pentru a raspunde ritmului foarte rapid de dezvoltare
fizica și psihica a copilului trebuie găsite strategii noi, specifice vârstelor mici, care să dea
finalitate actului educativ.
Am ales să derulăm acest proiect în cadrul Școlii Gimnaziale Șieu-Măgheruș pe durata a
16 săptămâni ,în perioada septembrie-decembrie 2020, pentru că am considerat că este o temă de
actualitate care reprezintă interes pentru societate în ansamblul ei, și pentru că este de datoria
noastră a educatorilor, a părinților și a copiilor de a cunoaște și respecta regulile de circulație de a
stârni interesul copiilor pentru întelegerea drepturilor și îndatoririle de pietoni în condițiile
unui trafic modern.
Educația rutiera reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația modernă a
elevilor. Indiferent de varstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de
societate pietonilor și vehiculelor trebuie cunoscute și respectate cu consecvență și
responsabilitate.
În ceea ce privește educația rutieră, se constată că situațiile din traficul rutier sunt foarte
diverse ca tipuri și trebuie bine cunoscute. Astfel, apar unele situații rutiere specifice unor
anumite localități sau zone, diferite de la oraș la sat. Este bine de știut că nu numai cunoașterea ci
si respectarea de către copii a normelor și regulilor de circulație este obligatorie pentru protecția
lor în calitate de pietoni. De asemenea, alegerea în mod corespunzător a locurilor de joacă cu
mingea,cu rolele ori plimbarea cu bicicleta micsoreaza riscul de accidente si sporeste siguranta
tuturor participantilor la traficul rutier.
In cadrul proiectului nostru am folosit jocuri-exercitiu, puzzle-uri, trasee tematice,
concursuri, precum și alte acțiuni cu caracter aplicativ menite să scadă incidența accidentelor
rutiere în randul copiilor. De asemenea , sunt invitați politiști de la brigada rutiera pentru a
discuta cu elevii despre cum pot sa circule în siguranță , se face o excursie tematică în municipiul
Bistrița pentru pune în practică ceea ce au învățat , și pentru ca activitățile să fie mai atractive ,
vom avea mai multe concursuri cu premii pentru micii noștri pietoni.
Pornind de la adevărul că “în circulația rutieră e de ajuns să greșești o singură dată”,am
elaborat acest proiect pentru a intensifica activitatea de sprijinire a școlarului în dobândirea de
cunoștințe, capacități și deprinderi. Strada este locul unde din nefericire pot avea loc întâmplări
nedorite dacă copilul este neatent. Copiii nu trebuie să fie nici stresați , nici timorați ca ar putea fi
expuși pericolului dacă circulă pe stradă, dar nici prea încrezători în abilitățile lor de pietoni, de a
se strecura printre mașini. Un copil în siguranță pe strada este cel care cunoaște și aplică regulile
de circulație , este atent și circula preventiv , respectând regulile.
Noi , echipa de proiect , avem convingerea că punând în practică ceea ce au învățat în
timpul acestor activități , elevii vor fi mai bine pregatiți vieții de zi cu zi, gata să înfrunte
pericolele străzii, iar numărul accidentelor rutiere să fie în continuă scădere.
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Educație rutieră: „Atenție – viața are prioritate!”
Prof. Ana-Maria Ureche
Școala Gimnazială ”Iustin Ilieșiu” Anieș
„Siguranţă, atenţie, prevenire, responsabilitate” sunt doar câteva dintre cuvintele care fiecare
părinte ȋncearcă să le insufle copiilor atunci cand este vorba de „a circula corect!”.
Educaţia rutieră are ca scop consolidarea acestor noţiuni prin formarea abilităţilor şi a
comportamentului responsabil al preşcolarilor şi a şcolarilor cu privire la trafic. Indiferent de
vârstă, regulile de circulaţie pe drumurile publice trebuie cunoscute şi mai mult decât atât, ele
trebuie respectate pentru a evita producerea accidentelor. Primul mediu unde are loc procesul de
˝predare˝ a noţiunilor cu referire la circulaţie şi la regulile ce trebuie respectate este familia. Când
părinţii ies la plimbare cu micuţul ce abia umblă, aceştia ȋncep primele discuţii despre ceea ce e
voie şi nu e voie să facă copilul atunci când este afară. Astfel, ȋncep sfaturile despre unde e voie
să se joace, despre modul cum se traversează strada, despre atenţia mărită atunci când se zăreşte o
maşină.
Aceste sfaturi sunt consolidate mai apoi cu o atenţie sporită ȋn grădiniţe şi ȋn şcoli unde
orele de educaţie rutieră se desfăşoară ȋntr-un cadru organizat. Pornind de la premisa că ˝ȋn
circulaţia rutieră e de ajuns – uneori- să greşeşti o singură dată, pentru că a doua oară nu mai ai
când˝ cadrele didactice elaborează proiecte, iniţiază acţiuni şi parteneriate cu Poliţia pentru a
sprijini copilul ȋn dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi ce ȋl vor ajuta să aibă o
conduită civilizată ȋn calitatea sa de mic pieton.
Profesorii doresc ca preşcolarii şi şcolarii să ȋşi ȋnsuşească noţiunile de bază ale educaţei
rutiere:
1. Ce ȋnseamnă o ˝zebră˝ sau o trecere de pietoni? Atunci când mergeţi pe stradă, ȋi puteţi spune
că ˝trecerea de pietoni este un loc special, marcat prin dungi albe, pe unde oamenii pot traversa
strada. Se numeşte zebră datorită dungilor sale. De obicei, ȋn apropiere este si un semn, un om
desenat traversând strada. Acest semn anunţă oamenii care conduc maşinile că se apropie de o
trecere de pietoni şi trebuie să ȋncetinească.˝ Pentru a-şi ȋnsuşi aceste noţiuni, elevii pot desena
semnul care indică trecerea de pietoni sau un drum cu maşini şi treceri de pietoni.
2. Ce ȋnseamnă un semafor şi ce semnificaţii au culorile sale? ˝Semaforul ajută şoferii şi
pietonii/oamenii care merg pe jos să circule corect, dându-le voie să circule pe rând. Există doua
tipuri de semafoareː unul pentru pietoni şi unul pentru maşini. Cel pentru pietoni ne arată că
trebuie să ne oprim atunci când omuleţul este roşu şi că putem trece atunci când omuleţul este
verde. Semaforul pentru maşini este mai mare şi are trei luminiː roşu, verde şi galben.Atunci când
se aprinde lumina verde, ȋnseamnă că maşinile pot trece, atunci când se aprinde lumina galbena,
ȋnseamnă că maşinile trebuie să ȋncetinească, pentru că urmează să se aprindă lumina roşie ce
spune că maşinile trebuie să oprească pentru ca pietonii să poată trece.˝ Este esenţial să ȋi facem
pe copii să ȋnţeleagă că atunci când semaforul este roşu pentru pietoni, acesta este verde pentru
maşini şi invers. Pentru a ȋnţelege semnificaţiile semaforului, copiii se pot juca diferite jocuri
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precumː un copil va fi semaforul iar alţi doi copii vor fi maşini sau pietoni. Semaforul va sta ȋntrun loc şi va spune roşu sau verde sau va avea cartonaşe roşii sau verzi. Tot jocul va fi de forma
unei curse, ȋn care ˝participanţii la trafic˝ – maşini sau pietoni- vor alerga sau se vor opri brusc la
indicaţiile semaforului. Dupa un timp, rolurile se pot schimba.
3. Pe unde este voie să circulăm? Răspunsurile la această ȋntrebare se dau copilul ȋncă de când
face primele plimbări cu părinţii. ˝Atunci când mergem pe jos, nu avem voie să mergem decât pe
trotuar, fără aa-l depăşi, decât atunci când suntem ȋn faţa unei treceri de pietoni. Chiar dacă
suntem pe trecerea de pietoni, trebuie să fim atenţi şi la maşinile care vin spre noi.Dacă acestea
nu ȋncetinesc viteza, nu trebuie să traversăm strada, chiar dacă este zebra, deoarece viaţa ne-ar
putea fi ȋn pericol.˝
În cadrul orelor de educaţie rutieră se pot folosi fişe de lucru care pun accentul pe
ȋnvăţarea perceptivă – imagini, semne convenţionale- dar şi pe ȋnvăţarea verbală prin ȋnsuşirea
unor termeni specifici educaţiei rutiere. De asemenea, se mai pot folosi lecturi după imagini,
jocuri de rol, puzzle, jocuri imitative, expoziţii tematice sau concursuri. Sunt jocuri precum ˝Şi
noi suntem pietoni˝ , ˝Hai la drum, mici pietoni˝ , ˝Eşti un pieton prudent˝ care captează atenţia
micilor pietoni şi care ȋi ajută să aplice ceea ce au ȋnvăţat.
Pentru fiecare dintre noi, copil sau adult, părinte sau dascăl, circulaţia rutieră reprezintă o
parte din viaţa noastră. Fie că mergem pe jos sau cu un mijloc de transport, respectarea regulilor
de circulaţie trebuie făcute cu responsabilitate, seriozitate şi atenţie pentru a contribui la creşterea
siguranţei rutiere. Învăţându-i pe micii pietoni să circule corect, ȋi vom putea ocroti de
eventualele pericole şi ne vom putea bucura de zâmbetul lor şi de fericirea familiei noastre.
Bibliografie:
www.miculpieton.ro
www.oradeeducatierutiera.ro
„Cu Andrei vă plimbaţi şi ȋnvăţaţi să circulaţi” – Ion Gheorghediac
„Educaţie rutieră” – Rodica Andrei
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EDUCAŢIA RUTIERĂ – EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ
Prof.inv. prescolar Lucreția Ureche
Gr.Nr.2 ANIES
Învăţământul preşcolar este o etapă importantă în dezvoltarea copilului , deoarece
construieşte şi delimitează principalele trăsături de personalitate.În perioada preşcolară copilul
dobândeşte şi îşi dezvoltă îndemânări, abilităţi, capacităţi,învaţă să înţeleagă şi să aprecieze
conduita celor din jurul său, începe să cunoască , în parte,valoarea socială a acţiunilor sale, pentru
ca , mai târziu, să înceapă a se conduce dupăanumite norme morale ,prin raportarea faptelor
proprii la faptele semenilor adulţi.
În toată acţiunea educativă pe care o realizăm un singur cuvânt este important : viaţa
viaţa noastră , a copiilor , a celor din jur este cel mai frumos dar primit şi trebuie să avem grijă
de ea , să n-o distrugem , din contră , s-o facem cât mai frumoasă şi uşoară.
Componentă a Educaţiei pentru societate , Educaţia rutieră reprezintă educaţie pentru
viaţă şi , în balanţă cu celelalte categorii de activităţi , o consider la fel de importantă în
sprijinirea copilului preşcolar pentru a dobândi cunoştinţe , a-şi forma şi dezvolta capacităţi şi
atitudini necesare în viitor .
Acum ,mai mult decât în anii trecuţi , părinţii şi educatoarele trebuie să formeze o
echipăunită în a ajuta copiii cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de circulaţie şi de
securitate rutieră , antrenându-şi întreaga pricepere şi experienţă, punându-se în slujba apărării
vieţii şi sănătăţii copiilor , ajutându-i nu numai să cunoască regulile de circulaţie , ci , mai ales, să
le înţeleagă şi să realizeze necesitatea respectării lor în orice împrejurare .
Deci , educaţia rutieră trebuie implementată în educaţia preşcolară în scopul dezvoltării la
copil a capacităţilor de înţelegere , de formare a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi
specifice percepţiei traficului rutier , a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii de a lua
repede decizii corecte .În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul
că numai prin educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi , complexe şi precise, iar
copilul îşi dezvoltă deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care
ajunge să fie implicat .
În școală , pe lângă o bună cunoaştere a regulilor de circulaţie este important să învăţăm
copii să ştie cum să circule singuri şi în grup , cum să traverseze strada să nu folosească strada ca
loc de joacă, să cunoască regulile de comportare în timpul călătoriei , să cunoască şi să înţeleagă
consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie , să cunoască culorile semaforului şi semnificaţia
lor , aspecte din activitatea agentului de circulaţie.
Trebuie să deprindem copiii cu respectarea strictă a regulilor de circulaţie , fie că circulă
cu mijloace de transport în comun sau că merg pe jos , ca pietoni . De aceea , micii pietoni trebuie
să cunoască de la o fragedă vârstă drumul , strada şi indicaţiile , precum şi toate pericolele
existente .
Noi , profesorii , prin întreaga paletă de activităţi , trebuie să îi ajutăm pe copii să-şi
depăşească teama faţă de stradă şi circulaţie , să le formăm sentimente de respect faţă de agentul
de circulaţie , să înţeleagă ce consecinţe , uneori ireparabile , pot avea jocurile organizate în
spaţiul nepermis , clipe de neatenţie , o regulă de circulaţie neînvăţată la timp .
Educaţia rutieră îmbogăţeşte cunoştinţele privind normele de conduită preventivă,
stabileşte reguli de comportament civic reprezentând o latură esenţială privind integrarea în
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civilizaţia modernă a copiilor. Indiferent de vârstă , regulile referitoare la traficul pe drumurile
publice impuse de societate pietonilor şi vehiculelor trebuie cunoscute şi respectate cu
consecvenţă şi responsabilitate.
Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie are o deosebită importanţă
pentru verificarea calităţii informaţiilor acumulate dar, mai ales , a aplicării lor în practică.
Convorbirile tematice de genul :”Cum şi unde ne jucăm, „În călătorie cu autocarul” ,
„Ce s-ar putea întâmpla dacă…” oferă posibilitatea de a pune în discuţie acţiunile unor copii
care nerespectând regulile de circulaţie au provocat accidente ce au dus chiar la pierderea propriei
vieţi .
Metoda studiului de caz permite copiilor preşcolari să se confrunte direct cu o situaţie posibilă,
urmând ca ei să o analizeze şi să discearnă ce e bine şi ce e rău în cele relatate răspunzând la
întrebări de genul :”De ce credeţi că au greşit?” , „Cum ai fi procedat tu?”,
„Cunoaşteţi şi alte întâmplări de acest gen?”…
În discuţiile purtate cu copiii educatoarea are posibilitatea să depisteze pe cei care şi-au
însuşit greşit normele rutiere şi să-i corecteze , influenţând creşterea interesului acestora pentru
tot ce se întâmplă în jurul lor , formându-le astfel o comportare corectă şi preventivă . O
deosebită eficienţă o au jocurile didactice de tip întrecere : „Cine ştie câştigă” , „Semaforul” ,
„Ştim să circulăm corect” , ce se pot desfăşura atât la nivelul grupei dar şi la nivelul grădiniţei ,
prilej cu care pot fi invitaţi să participe părinţii şi agentul de circulaţie.
Părinţii realizează că educaţia rutieră trebuie continuată şi acasă , responsabilitatea
familiei în apărarea vieţii copiilor constând în exemplul personal dat de părinte în toate
deplasările când însoţeşte copilul pe jos sau cu maşina , de asemenea, au obligaţia să-i îndrume
permanent,să-şi aleagă locul de joacă în spaţii special amenajate .
Educaţia rutieră trebuie să se bazeze pe o largă şi eficientă colaborare între toţi factorii
interesaţi : grădiniţă , familie , poliţia rutieră .Atât grădiniţa cât şi familia trebuie să depună
eforturi pentru protejarea copiilor de accidente prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi al
respectării regulilor de circulaţie şi de conduită preventivă , trebuind să găsească permanent
forma , metodele şi mijloacele moderne a cunoştinţelor , astfel încât , acestea să fie însuşite în
mod plăcut , rapid şi temeinic de către copiii preşcolari evitându-se implicarea acestora în
accidentele de circulaţie , atât în timpul anului şcolar cât şi în timpul liber sau vacanţă.
BIBLIOGRAFIE :
1. Revista Învăţământul Preşcolar , nr. 2 / 2007
2. Adriana Manolache , Mariana Petre , „Şi noi suntem pietoni!” , Ed. Aramis,Bucureşti,2002
3. Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii , Bucureşti, 2005.
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