Tematica bibliografică pentru concursul de
Educaţie rutieră „Învățăm să circulăm pe stradă și în afara ei!”
Nivelul II
Argument:
Circulaţia rutieră evoluează în paralel cu societatea, de aceea se impune
un parteneriat între factorii implicaţi în educaţia copilului. Aceasta va duce la
formarea unor deprinderi corecte de comportament rutier, a unor atitudini
preventive pentru evitarea unor consecinţe grave în urma unor clipe de neatenţie
sau nerespectare a regulilor de circulaţie.
Obiective cadru:
- formarea unor deprinderi corecte de comportament rutier şi în mijloacele
de transport;
- dezvoltarea unor atitudini, privind evitarea unor consecinţe grave în urma
unor clipe de neatenţie sau nerespectare a regulilor de circulaţie;
- cunoaşterea regulilor de circulaţie în condiţiile traficului modern.
Conținut informativ evaluat:
1. Agentul de circulaţie rutieră şi rolul lui.
2. Semnificaţia poziţiei corpului şi a braţelor agentului de circulaţie (oprire,
mariţi viteza, reduceţi viteza).
3. Reguli de circulaţie pentru pietoni.
4. Marcaje stradale (zebra, linia centrala a strazii).
5. Semnalizari luminoase (semafoare cu indicarea direcţiei de deplasare,
semafor combinat cu dispozitiv de cronometrare a timpului aferent culorii,
semafor pentru biciclete, semafor pentru pietoni, cel puţin un semnal
luminos la trecerile la nivel cu calea ferata).
6. Reguli referitoare la deplasarea cu mijloace de transport în comun.
7. Locurile de joaca permise. Pericolele pe care le prezintă strada ca loc de
joacă.
8. Consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie.
9. Redarea prin desen liber a unei intersecţii cu semafor, trecere de pietoni.
10. Indicatoarele rutiere şi semnificaţia lor (accesul interzis – pietonilor,
bicicletelor, motocicletelor, maşinilor, autobuzelor, căruţelor; interzis a
vira la stanga, la dreapta, vama, poliţia,înainte, la dreapta, ocolire,
intersecţie cu sens giratoriu, pistă pentru biciclete, drum pentru pietoni,
indicatoare de orientare – direcţia spre …., intrare în localitate, ieşirea din
localitate, traversarea unui curs de apă, trecere de pietoni, spital, poliţia,
post de prim ajutor, staţie autobuz, tramvai, staţie taxi, telefon, staţie de
alimentare, restaurant, hotel, wc, parcare, poştă, stadion, supermarket,
teatru, muzeu).

