CATEGORIA ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, EDUCAȚIE:
CIVILIZAȚI ÎN TRAFIC

Pieton în trafic
Educaţia rutieră este un factor important în prevenirea şi reducerea accidentelor rutiere, motiv pentru
care copiii ar trebui să înveţe principalele reguli. Din păcate, în prezent, România continuă să fie pe
primul loc la numărul de decese cauzate de accidentele rutiere. Responsabilizarea şi educarea
tinerilor ca pasageri, cât şi ca pietoni, devine absolut necesară. Tocmai de aceea propunem
organizarea unor atelier în care aceștia să beneficieze de sfaturi şi informaţii cu scop educativ pentru a
contribui la crearea unei generaţii de şoferi și pietoni prudenţi şi responsabili.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Informarea - găsește un voluntar din cadrul Poliției Rutiere dispus să te ajute în conceperea
și susținerea unei sesiuni, adaptate la vârsta participanților.

2.

Când și unde? – alege cu atenție data și locul desfășurării activității în funcție de numărul de
participanți pe care îi aștepți. Nu uita să ții cont de orarul elevilor.

3.

Găsește o idee – pentru un eveniment reușit, cu impact cât mai mare, se recomandă găsirea
unui concept al evenimentului. Gândește-te la idea generală din spatele campaniei și adaugă
un nume evenimentului. De exemplu: STOP. Trafic în curs , Drum cu prioritate, Zebra etc.

4.

Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii și
filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe platforma
olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activități.

5.

Promovează evenimentul în școala/ grădinița/ comunitatea ta și caută să strângi un număr
cât mai mare de pietoni pe care să îi educi în domeniul rutier.

6.

Să pornim, să înceapă atelierul!

7.

Surpriza - îi poți surprinde pe elevi după terminarea evenimentului cu o diplomă care să
ateste competențele dobândite.
SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Găsirea unui voluntar din cadrul Poliției Rutiere
Planificarea evenimentului
Găsește un concept și nume care să descrie această acțiune
Strânge un număr cât mai mare de participanți
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Atestarea cunoştinţelor dobândite

RESURSELE NECESARE
Voluntar Poliția Rutieră
Participanți
Laptop, proiector, hârtie, pixuri
Semne de circulație, manuale de educație rutieră
Răsplătește efortul participanților printând fiecăruia o diplomă de participare

