
 

 
 
 
 
 

 

Cum s-a desfăşurat proiectul?   

Clasa a II-a A, cu un efectiv de 32 de elevi, 

prof. ILINCAI DANIELA 

Traficul rutier nu este o activitate 

haotică, derulată dupa bunul plac al 

fiecaruia dintre noi, ci un sistem de 

reguli și responsabilități bine stabilite. 

Cu toții participăm la cirulația rutieră 

într-o multitudine de ipostaze: ca 

pietoni, ca pasageri sau în calitate de 

conducători de biciclete, motociclete sau diverse autovehicule. 

Conduita preventivă este 

comportarea atentă a participanţilor la 

traficul rutier (pietoni, conducători auto, 

biciclişti, căruţaşi), comportare care 

asigură prevenirea accidentelor. 

În ultimii ani s-a intensificat circulaţia pe 

drumurile publice, motiv pentru care se 

impune tot mai mult, cunoaşterea şi 

respectarea cu stricteţe a regulilor de 

circulaţie şi semnificaţia indicatoarelor 

rutiere. 

Școala trebuie să asigure 

primele lecții de prevenție, deoarece 

alături de cunoștințele specific 

fiecărei discipline, poate și trebuie să 

formeze comportamente civice în 

traffic, alături de alți pietoni și 

vehicole.  

Omul alături de mașină, 

trebuie să fie actorii aceluiași 

scenariu, dar cu respectful cuvenit, 

impus de reguli stricte  de circulație.  

 



Cum s-au distrat copiii?  

Elevii au fost împărțiți pe echipe 

și fiecare a avut alte sarcini: 

a. De a reconstitui un puzzle, 

care le dezvăluia elevilor 

un agent de circulație; 

b. Au avut de ales între o 

situație de circulție corectă 

în trafic și una ce prezenta 

o încălcare a regulilor de 

respectat de către elevi; 

c. Au avut de colorat semnele de 

circulație respectând semnele și culorile 

convenționale;   

d. Alții au avut de identificat culorile 

semaforului și  de a identifica aceste 

mijloace de semnalizare specifice 

șoferilor și pietonilor; 

Li s-a prezentat elevilor materialul ce 

conține situații comparative „Așa DA, 

așa NU” cu respectrea unor reguli de 

circulație la vârsta celor mici. 

 

Care sunt rezultatele?   

Invitat la activitate a fost un 

reprezentant al Poliției 

Municipiului Fălticeni. 

Cu această ocazie au fost 

reamintite reguli de circulație de 

respectat în diferite situații; 

- Când se deplasează de la/spre 

școală; 

- Când coboară din diferite 

mijloace de transport; 

- Folosirea centurii de siguranță, 

când se află în autoturismele 

părinților; 



- Să se deplaseze numai pe trotuare; 

- Să aleagă locuri de joacă ce nu 

le pune viața în pericol; 

- Când merg cu bicicletele, 

rolele; 

Concluziile au fost că agentul de 

circulație are rol de prevenție în trafic 

și că strada poate fi Prieten, dacă îi 

respectăm regulile, dar și Dușman, 

dacă încălcăm normele de circulație. 

STRADA NU ESTE LOC DE JOACĂ ! 

Învăţându-i pe copii să circule 

corect, îi putem feri de pericole şi ne 

vom putea bucura în continuare de 

farmecul zâmbetului lor, de liniştea famililor celor cu copii ! 

 


