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INTRODUCERE
Despre siguranţa copiilor în trafic

s-au spus multe. Nu îndeajuns, cu toate

acestea. Alături de vârstnici, copiii sunt

printre cei mai vulnerabili utilizatori ai

drumului.  

 

 

 Siguranța rutieră  pentru copii și tineri

este responsabilitatea adultului și

implică utilizarea echipamentelor de

siguranță, dar şi educație și formare,

îndrumare și sprijin. Trebuie ca acestora 

să li se acorde, treptat, mai multă
responsabilitate pentru ei înșiși și

pentru siguranța lor.                                           

                 

Copiii sunt printre cei
mai vulnerabili
utilizatori ai
drumului.
Drumul în siguranţă

PERCEPȚIE
Copiii nu percep drumul la fel ca adulţii.
De cele mai multe ori ei nu sunt capabili

să distingă  pericolele şi nici să ia cele

mai bune decizii în trafic.  

De asemenea, comportamentul lor este

diferit de cel al  adulților.                                   

          

 

Studiile în domeniul educaţiei rutiere a

copiilor sunt insuficiente, aşa că este

necesar un proces  continuu  de

convingere a autorităţilor în domeniu în
privinţa necesităţii elaborării mai multor

studii de evaluare.
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DESPRE EDUCAȚIA RUTIERĂ
ÎN CONTEXTUL
SIGURANȚEI RUTIERE
 

 

Definiţia educaţiei rutiere

 

 

 

Educaţia rutieră este un stâlp de bază al domeniului

siguranţei rutiere. Aceasta sumarizează totalitatea

măsurilor ce urmăresc influenţarea pozitivă a

comportamentului rutier. Educaţia pentru siguranţă

rutieră accentuează următoarele aspecte :

 

1. Promovarea cunoaşterii şi a înţelegerii regulilor de

trafic şi a situaţiilor.

2. Îmbunătăţirea abilităţilor prin training şi

experienţă.

3. Întărirea și schimbarea atitudinilor vizavi de

conștientizarea situațiilor de risc, siguranța

personală și siguranța celorlalți participanți la trafic. 

1.Educația rutieră însumează totalitatea
măsurilor care urmăresc influențarea
pozitivă a comportamentelor rutiere.

Drumul în siguranţă

SIGURANȚA RUTIERĂ A
COPIILOR: CINE
POARTĂ
RESPONSABILITATEA?
Siguranţa rutieră a copiilor şi adolescenţilor

este responsabilitatea părinţilor şi

presupune folosirea echipamentului de

siguranţă şi educaţia şi suportul necesare.

Aceştia trebuie să fie responsabilizaţi în mod

gradual în privinţa siguranţei lor pe drum. Cea

mai importantă lecţie în acest sens este

practică şi se derulează prin propriile lor

experienţe. Dacă obiceiurile bune sunt

implementate atunci când copiii sunt încă

mici, atunci aceştia vor creşte ca utilizatori

responsabili ai drumului. Adulţii reprezintă

modele majore.

 

Alegerea modalităţii de transport de acasă la

şcoală, activităţile de şcoală şi de timp liber

afectează educaţia rutieră a copiilor. Şcolile

şi grădiniţele trebuie să considere siguranţa

rutieră ca parte a responsabilităţii lor

educaţionale pe care o pun în aplicare în

colaborare cu părinţii.

2. Copiii trebuie responsabilizați gradual
în privința siguranței lor pe drum.

 3. Cea mai importantă lecție este
practică și se derulează prin propriile lor
experiențe.
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MODUL ÎN CARE
PERCEP COPIII

DRUMUL
Câteva noţiuni despre vederea copiilor

 

Percepţia culorilor şi a luminozităţii este

dezvoltată până la vârsta de 5 ani. Deşi unii

copii pot avea dificultăţi în a numi culorile,

recunoaşterea culorilor şi înţelegerea

sensurilor luminilor de semnalizare este, în

general, facilă. (Limbourg, 2008).

 

Vederea periferică a copiilor este limitată

până la vârsta de 8 ani (Safekids , 2004).

Astfel, detectarea pericolelor care pot veni

din lateral este numai parţial posibilă pentru

aceştia (Sandels, 1975).

Copiii și adolescenții percep drumul și traficul

în mod diferit față de adulți. Dezvoltarea lor

fizică și psihologică nu permite înțelegerea

completă a interdependențelor pe care le

presupune participarea la trafic. Adolescenții

au tendința de a afișa un comportament mai

riscant ca utilizatori ai drumului decăt adulții

din cauza faptului că nu percep pericolul,

sunt impulsivi sau provin dintr-un mediu

social dificil (SWOV, 2012).

 

Copiii au nevoie de anumite abilități și

deprinderi pentru a face față diferitelor

situații de trafic. Trebuie să înțeleagă să

recunoască și să anticipeze situațiile

periculoase și să înțeleagă principiile

traficului. Trebuie să judece intențiile altor

utilizatori și să nu fie distraşi de stimuli

multipli.

Este bine de ştiut că până la vârsta de cinci

ani copiii nu fac adesea diferenţa între o

maşină în mişcare şi una care staţionează

(Limbourg, 1976).

 

Heinrich & Langosch (1975) au arătat că

aproape toţi copiii din clasele primare ştiu

că întâi trebuie să privească în stânga şi

apoi în dreapta atunci când traversează

drumul. Experimente multiple au arătat că

cei mici nu sunt capabili să distingă între

stânga şi dreapta (Colborn, 1970).

 

Chiar şi unii adulţi au dificultăţi în a numi în

mod spontan stânga şi dreapta.

Copiii mai mici consideră adesea conceptul

de dreapta şi stânga ca fiind static

şi fără legătură cu ei. Pericolele sunt

evidente în acest caz.

1.Detectarea pericolelor care pot veni din
lateral este numai parțial
posibilă pentru copiii de până la 8 ani.

2. Până la vârsta de cinci ani 
cei mici nu fac diferența între o
mașină în mișcare și una care staționează.

3. Copiii nu sunt capabili să distingă
între stânga și dreapta.

Aceste abilități și deprinderi sunt dobândite

în procesul de dezvoltare început în copilărie

și continuat până în adolescență. Acest

proces este gestionat în mod diferit de

fiecare copil. În plus, el depinde foarte mult

de experiența fiecăruia. Copiii care merg mai

mult cu mașina au mai mari dificultăți de

adaptare în trafic decât cei care îl

experimentează ca bicicliști, pietoni sau

călători cu autobuzul (Limbourg, 1997).

Copiii nu sunt adulți în miniatură - aspecte

 de dezvoltare și psihologice ale

comportamentului în trafic
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Modalități de protecție a copiilor ce

călătoresc cu automobilul

 

Este responsabilitatea adulţilor să le ofere

copiilor siguranţa în autovehicul. Un sistem de

siguranţă a copilului instalat corect este cea

mai sigură modalitate de a oferi siguranţa unui

copil care este pasager. 

 

Potrivit WHO, sistemele de siguranţă pentru

copii reduc posibilitatea unui deces cu aproape

70% în cazul copiilor mici şi cu 54% până la 80%

pentru cei mai mari.

 

 

SIGURANȚA COPIILOR
ÎN TRAFIC 

Conform legii, copiii din UE care sunt pasageri

într-un autovehicul trebuie să folosească un

scaun special până la vârsta de 12 ani sau

până ajung la înălţimea de 135 cm. În funcţie

de ţară, legislaţia naţională poate impune

utilizarea scaunului pentru copiii până la 150

cm.

 

Îmbunătăţirea siguranţei rutiere a copiilor

poate fi atinsă printr-un set de măsuri

combinate al căror scop este să se adreseze

comportamentului tuturor utilizatorilor

drumului.

 

 

Aceasta constă în crearea de vehicule care

îşi protejează mai bine atât ocupanţii cât şi

pe cei din afara vehiculului, aplicarea

legislaţiei rutiere, promovarea utilizării

corecte a sistemelor de siguranţă a copiilor,

îmbunătăţirea educaţiei rutiere şi creşterea

nivelului conştientizării. 

 

O astfel de politică va duce la îmbunătăţirea

generală a siguranţei rutiere pentru toţi

utilizatorii drumului.

Conform legii, copiii din UE care sunt
pasageri într-un autovehicul trebuie să
folosească un scaun special până la vârsta
de 12 ani sau până ajung la înălțimea de
135 cm.

Construirea unei noi infrastructuri şi
îmbunătăţirea celei vechi luînd în
considerare siguranţa ar creşte
durata de viaţă a comunităţii şi ar
reduce riscul accidentelor rutiere în
care sunt implicaţi copii.

Drumul în siguranţă
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Modalităţi de

protecţie a copiilor prin  îmbunătăţirea

infrastructurii

 

Iniţial, şoselele au fost construite în scopul

transportului motorizat, fără a lua în considerare

necesităţile comunităţilor. 

 

Construirea unei noi infrastructuri şi

îmbunătăţirea celei vechi luînd în considerare

siguranţa ar creşte durata de viaţă a comunităţii

şi ar reduce riscul accidentelor rutiere în care

sunt implicaţi copii. 

 

Strategiile de îmbunătăţire a infrastructurii

includ :

 

- implementarea măsurilor fizice precum

semafoarele, sensurile giratorii, limitatoarele de

viteză, trecerile de pietoni, pasarelele, benzile

mediane şi iluminatul public pe drumurile

aglomerate ;

 

 

- separarea diferitelor tipuri de trafic şi a

utilizatorilor de drum prin mecanisme

precum trotuare pentru pietoni, benzi

dedicate pentru pietoni şi ciclişti şi

bariere mediane pentru separarea

traficului ;

 

- crearea zonelor fără trafic pentru

îmbunătăţirea siguranţei pietonilor;

 

- introducerea zonelor de siguranţă în jurul

şcolilor care includ un pachet de măsuri

pentru reducerea vitezei şi zone fără

maşini;

 

- îmbunătăţirea timpilor de trecere la

intersecţiile semnalizate din apropierea

şcolilor;

 

- crearea spaţiilor de joacă pentru copii; 

 

- investiţia în transportul public sigur.

SIGURANȚA COPIILOR
ÎN TRAFIC Drumul în siguranţă
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Comportamentul copiilor

atunci cand traversează strada este diferit de

cel al adulților. 

 

 Următoarele diferențe au fost indicate în

diferite studii: 

 

1. Adulții își bazează deciziile de traversare a

străzii pe momentul cel mai bun pentru

traversarea străzii, în timp ce copiii folosesc

locul cel mai bun pentru traversarea străzii          

 (cea mai scurtă distanță). 

 

2. Copiii trec drumul mai repede decât adulții, de

multe ori alergând.

 

3. Copiii așteaptă să apară distanțe mai mari

între mașinile care trec pentru a traversa.

 

4. Copiii folosesc trasee mai scurte decât adulții

(nu în diagonală).

 

5. Copiii respectă regulile rutiere mai mult decât

adulții (nu traversează paralel cu trecerea).

 

6. Copiii se asigură mai rar decât adulții când

traversează drumul.

 

1. La trecere, copiii au tendința de a
traversa numai urmând orbește pe cel
din fața lor.

2. Când traversează cu cei de aceeași
vărstă cu ei copiii se comportă mai
riscant.

SIGURANȚA COPIILOR
ÎN TRAFIC 

7. Adulții au tendința de a evalua traficul înainte

de a ajunge la marginea trotuarului, copiii îl

evaluează numai când ajung la marginea

trotuarului și o fac numai privind la stânga și la

dreapta.   

 

8. La trecerea străzii, copiii au tendința de a

traversa numai urmând orbește pe cel din fața

lor. 

 

9. Când traversează cu cei de aceeași vârstă cu

ei se comportă mai riscant.

Drumul în siguranţă

6.



Drumul în siguranţă

Drumul în siguranţă

CE ESTE CONSIDERAT
RISCANT?

În diverse studii copiii cu vârste între 6 și 10
ani au făcut referire la următoarele situații pe

care le-au considerat periculoase (Limbourg,

1997):

 

 

 

1. Condusul neatent

2. Condusul cu viteză mare

3. Mașinile care nu opresc la trecerile de

pietoni

4. Traficul aglomerat

5. Mașinile care virează stânga și dreapta la

intersecții

6. Mașinile parcate pe trotuar sau pe carosabil

7. Obstacolele vizuale la trecerile de pietoni

8. Timpul scurt de trecere a străzii sau timpul

lung de așteptare la semafor

9. Traversarea fără asistență
10. Traversarea pe lumina roșie a semaforului.

Comportamentul riscant este una din

cauzele evenimentelor din trafic care

implică atât copiii care traversează strada

cât şi adolescenţii.  Băieţii, în special, au

tendinţa de a avea un comportament

competitiv care îi face mai susceptibili de a

fi implicaţi în evenimente nedorite. 

 

O doză de risc este necesară pentru

creşterea şi dezvoltarea copilului. Cu toate

acestea, copiii nu realizează că trebuie să ia

un set de decizii pentru a evita pericolul.

Este responsabilitatea adulţilor să înţeleagă

vulnerabilitatea copiiilor în mediul rutier şi

să le asigure siguranţa prin intervenţii

potrivite. 

 

Un mod de supraveghere este şi asigurarea

că sunt respectate regulile de circulaţie la

fiecare deplasare a copiilor. În funcţie de

modul de deplasare a acestora, copiii vor fi

echipaţi cu căşti de protecţie, centuri de

siguranţă, etc. Supravegherea adulţilor , în

combinaţie cu alte strategii va conduce la

reducerea probabilităţii implicării unui copil

într-un accident rutier.

1. În jur de 10 milioane de copii sunt
susceptibili de a fi răniţi uşor sau
grav în fiecare an.

2. Sunt necesare mai multe studii de
evaluare astfel încât să convingem
autorităţile să facă din prevenirea
accidentelor rutiere o prioritate, mai
ales în ceea ce îi priveşte pe copii.
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CONCLUZII

1. Sunt necesare mai multe studii

de evaluare astfel încât să

convingem autorităţile să facă din

prevenirea

accidentelor rutiere o prioritate,

mai ales în ceea ce îi priveşte pe

copii.

Conform celor mai recente estimări, la nivel

mondial, între 20 şi 50 milioane de copii sunt

susceptibili de a fi răniţi uşor sau grav în

fiecare an în evenimente rutiere. 

 

Rănile din accidente sunt cauza principală a

deceselor în categoria de copii între 10 şi 19

ani şi de asemenea, cauza dizabilităţilor

temporare sau permanente pentru copii în

general.

 

 În următorii 15 ani sunt prevăzute creşteri

importante în numărul accidentelor. Din

păcate, mediul rutier este construit fără a lua

în considerare această categorie vulnerabilă.

 

Astfel, copiii sunt expuşi unui risc mai mare

decât este necesar.

 

Sunt necesare mai multe studii de evaluare

astfel încât să convingem autorităţile să facă

din prevenirea accidentelor rutiere o

prioritate, mai ales în ceea ce îi priveşte pe

copii.

 

Un copil este mai expus evenimentelor

rutiere decât un adult în principal din cauza

înălţimii şi a altor caracteristici fizice mai

puţin dezvoltate, inclusiv a capacităţilor

senzoriale. 

 

Copiii mai mici pot să îşi asume riscuri fără să

ştie deoarece nu au abilităţile necesare

pentru a acţiona în mod sigur.

 

2. Din păcate, mediul rutier este

construit fără a lua în considerare

această categorie vulnerabilă.

Astfel, copiii sunt expuşi unui risc

mai mare decât este necesar.

Drumul în siguranţă
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