Освітній пакет з безпеки дорожнього руху
Ласкаво просимо до Освітнього пакету EASST. Даний пакет розроблений з освітньою
метою та покликаний допомогти в навчанні з безпеки дорожнього руху в рамках
формальної на неформальної освіти.
Організовуючи освітній процес у простому та ігровому форматі вчителі та батьки
можуть допомогти дітям молодшого та старшого віку залишатися у безпеці на дорогах.
Даний пакет містить ресурси (матеріали), які вам потрібні для навчання дітей
молодшого та старшого віку оновним принципам безпеки дорожнього руху у спосіб,
який накраще відповідає їх віку.
Ключовими принципами, які лежать в основі всіх завдань у даному пакеті, є:
•
•
•

Розуміння дорожнього руху та небезпек, з ним пов’язаних.
Добра поведінка на дорогах та біля них.
Вибір правильної, безпечної поведінки, що дозволить вам та оточуючим
залишатися в безпеці на дорогах.

Чому потрібно навчати безпеці дорожнього руху?
Кожного дня на дорогах у всьому світі гине в середньому більше ніж 500 людей у віці
до 18 років. Аварії на дорогах стали основною причиною смертності серед молоді у
всіх регіонах світу.
Безпека дорожнього руху набула життєво важливого значення для дітей молодшого
та старшого віку. Ніколи не буває занадто рано навчити їх основним навичкам безпеки.
В усьому світі щороку на дорогах гине більше 1,3 мільйона людей, а десятки мільйонів
отримують травми та каліцтва.
Діти є особливо вразливими і підлягають ризику в більшій мірі, оскільки:
•
•

Маленьким дітям важче зорієнтуватися в дорожніх обставинах, а також бути
поміченими водіями.
На відміну від дорослих, вони меншою мірою здатні розпізнати небезпечні
ситуації, і ім не вистачає зрілості для прийняття правильного рішення щодо
безпечної поведінки.
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•

Вони фізично менші, відтак з більшою ймовірністю можуть зазнати травми від
транспортного засобу у випадку ДТП.

Вчителі можуть захистити дітей, навчаючи їх життєво необхідним девізам та
навичкам. Формування у дітей розуміння потенційної небезпеки та відпрацювання
алгоритмів безпечної поведінки є важливими складовими їх розвитку.
Безпека дорожнього руху – це чудовий предмет для залучення дітей молодшого та
старшого віку. Навіть наймолодша дитина буде щось про це знати, тому що, як і кожен
з нас, вона теж стає учасником дорожнього руху, а безпека дорожнього руху
стосується всіх.
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Освітній пакет з безпеки дорожнього руху (продовж.)
Вступ до Освітнього пакету
Цей пакет містить захоплюючі та інтерактивні заняття, які покликані ознайомити з
ключовими меседжами і правилами безпечної поведінки на дорогах.
Пакет складається з трьох частин:
•
•
•

До 6 років
6 – 11 років
12– 14 років

Теми в кожній частині варіюються відповідно до віку цільової групи, але вони всі
пов’язані нашими ключовими принципами.

Як використовувати Освітній пакет
Кожна частина пакету містить відповідні до віку дітей матеріали, а також вступні
пояснення та рекомендації для вчителів та керівників груп.
Ці базові пояснення та матеріали містять всю необхідну інформацію, яка вам
знадобиться для проведення занять з безпеки дорожнього руху з дітьми молодшого
та старшого віку.
Ресурсна база включає в себе ЗАНЯТТЯ, які проводить вчитель (заплановані
заняття та вправи), а також РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ, які потрібно розмножити та
роздати дітям.
Такі заняття та роздаткові матеріали формують освітню програму з безпеки
дорожнього руху, яка може бути включена в план уроку або проведена як позакласна
діяльність. Ми рекомендуємо проводити різні заняття щотижня впродовж декількох
тижнів, а також за будь-якої нагоди закріплювати знання з безпеки дорожнього руху.
Крім того, такі заняття та роздаткові матеріали можуть бути використані й
індивідуально, з метою звернення уваги на конкретні питання з безпеки руху. Адже
кожне з них є самостійною вправою, яка покликана підвищити рівень інформування в
питаннях безпеки дорожнього руху.
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При використанні даних матеріалів, будь ласка, пам’ятайте про наступне:
При використанні цих ресурсів та матеріалів, будь-ласка пам’ятайте про таке:
Ключові девізи
У кожній частині в поясненнях для вчителя окреслені ключові девізи для кожної
вікової категорії. Кожна вправа також включає ключові девізи та завдання.
Намагайтеся завжди наголошувати на цих ключових девізах.
Активне навчання
Діти молодшого та старшого віку найкраще навчаються, коли вони залучені до
активної та захоплюючої участі. Намагайтесь організовувати ваші заняття якомога
більше інтерактивними та практичними.
Досвід із реального життя
Дуже важливо, щоб у процесі вивчення доріг, дорожнього руху та безпечної
поведінки на дорогах, діти молодшого та старшого віку мали можливість набути
свого власного досвіду. Завжди намагайтесь включати у ваші уроки з безпеки
дорожнього руху практичні заняття на вулиці.
Розуміння термінології
Для того, щоб діти були по-справжньому зацікавлені та розуміли, що таке безпека
дорожнього руху, вони повинні володіти певним словниковим запасом.
Переконайтесь у тому, що термінологія, яку ви використовуєте, знайома та зрозуміла
дітям, яких ви навчаєте. Це особливо важливо враховувати при роботі з дітьми
молодшого шкільного віку, проте про це також потрібно обов’язково пам’ятати
працюючи і з іншими віковими категоріями.
Відмінності
Цей пакет розроблений і призначений для вивчення загальнопоширених девізів з
безпеки дорожнього руху та безпечної поведінки дітей з метою їх захисту на дорогах.
Проте діти у вашій групі можуть мати різний власний досвід дороги та дорожнього
руху, і вам, можливо, доведеться адаптувати ваші заняття відповідним чином.
Наприклад, у деяких дітей у сім’ї немає автомобіля, або ж там, де вони живуть,
немає пішоходного тротуару. Крім того, діти, які живуть у сільській та міській

4

місцевості, будуть зіштовхуватися з різними проблемами, і під час занять це потрібно
враховувати та, можливо, міняти акценти.
Чутливість
Керівники групи повинні завжди спочатку перевіряти, чи у якоїсь дитини з групи
немає родичів або друзів, які потрапляли у серйозну дорожньо-транспортну пригоду.
В такому випадку потрібно виявити особливу чутливість, а також, можливо, доцільно
попередити батьків або тих, хто доглядає за дитиною, щоб вони могли підготувати
дитину до занять.
Залучення батьків/опікунів/осіб, які доглядають за дитиною
В доповнення до ваших уроків з дітьми залучення батьків до вивчення безпеки
дорожнього руху є надзвичайно важливим. Приклад батьків здійснює великий вплив
на дітей. Цей пакет містить лист, який ви можете передати батькам, що дозволить їм
бути в курсі того, що вивчили діти і як вони можуть допомогти закріпити дані знання.
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12-14 років – Вступні пояснення
У цьому розділі пакету навчають таким ключовим девізам:
Будь завжди обережним та звертай увагу на небезпеку.
Не ризикуй біля дороги.
Безпека дорожнього руху стосується кожного.
Уникай тиску з боку ровесників.
Завжди пристібайся ременем безпеки.

Цей розділ пакету містить навчальні матеріали з безпеки дорожнього руху для дітей
старшого віку від 12 до 14 років. Цю вікову категорію нелегко залучити та захопити
заняттями, оскільки в такому віці вони вже багато знають про основні девізи з
безпеки дорожнього руху, а, відтак, можуть вважати, що безпека дорожнього руху є
проблемою лише для дітей молодшого віку.
Тим не менше, це дуже важлива цільова вікова категорія. Підлітки більш самостійні,
аніж діти молодшого віку, а, відтак, потрапляють в одну з груп найвищого ризику
серед загиблих або тих, які отримали серйозні травми чи каліцтва на дорогах. У
віковій категорії від 10 до 24 років дорожньо-транспортний травматизм є однією з
основних причин смертності.
В період з дитинства до підліткового віку змінюється ступінь впливу факторів ризику
на дитину, і на це є кілька причин. У порівнянні з дітьми молодшого віку підлітки
прагнуть гострих відчуттів та випробувань своїх можливостей, але в меншій мірі, ніж
дорослі, можуть оцінити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод та
небезпек на дорозі. Окрім цього вони, швидше всього, схильні переоцінювати свої
можливості, а також ризикувати, нехтуючи небезпекою, під впливом своїх ровесників.
Працюючи з цією віковою категорією, ви повинні чітко їм пояснити, що безпека
дорожнього руху – це , в першу чергу, запобігання загибелі людей на дорогах та
попередження отримання серйозних травм у результаті дорожньо-транспортних
пригод, і тому їм важливо віднестись максимально серйозно до цього питання.
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Ви також повинні переконатись, що проводите заняття на належному рівні, а процес
навчання:
•
•

Грунтується на раніше отриманих дітьми знаннях.
Заохочує до обговорення та участі.

•
•
•

Має відношення до життя дітей та до їх власного досвіду.
Включає проекти із реального життя та практичні завдання.
Включає обговорення небезпек ризикованої поведінки та тиску зі сторони
ровесників, а також вибір правильної безпечної поведінки.
Спонукає дітей осмислити та усвідомити наслідки своїх дій та поведінки на
дорозі.

•
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12-14 років – Вступні пояснення (Продовж.)
Початок роботи
Усвідомлення небезпек та розуміння ризиків
Перші кілька занять та роздаткових матеріалів розроблені з метою зосередити увагу
дітей старшого віку на ризиках. Для виконання цих вправ дітей мають проаналізувати
свій власний досвід та подумати про допустимі та недопустимі ризики.
ЗАНЯТТЯ: ‘Обговорення в групі “Ризикована поведінка’ – це заняття спонукає
дітей замислитись про свою власну поведінку на дорозі та перевіряє їхнє бачення
ризиків.
ЗАНЯТТЯ: ‘Наскільки ризиковано?’ продовжує попередню тему та спонукає дітей
до обговорення та аналізу ступеню ризикованої поведінки.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Планування поїздки’ та ‘РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ:
‘Оцініть вашу безпеку’ – письмові завдання у формі таблиць, розроблені, щоб дати
можливість дітям співвіднести обговорену ризиковану поведінку зі своїм щоденним
досвідом та застосувати вивчене на практиці.

Безпека дорожнього руху стосується кожного
ЗАНЯТТЯ: ‘Кампанія з безпеки дорожнього руху’ - це заняття для дітей, яке
дозволяє їм використати свої знання з безпечної поведінки на дорозі та закріпить
базові девізи з безпеки дорожнього руху без використання менторської форми
навчання.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Вислови свою думку’ – це вправа - групове
обговорення, під час якого діти активно залучаються до роздумів над важливістю
безпеки на дорозі.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Причина та наслідки’ - це завдання допомагає дітям
дослідити наслідки тих чи інших дій та їх вплив з різних точок зору.
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12-14 років – Вступні пояснення (Продовж.)
Уникай тиску з боку ровесників
ЗАНЯТТЯ: ‘Театралізований захід “Тиск з боку ровесників’. Це заняття дає
можливість використати театральний формат, аби дослідити таке явище, як тиск
ровесників, а також способи протистояння такому тиску.

Завжди пристібайся ременем безпеки
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: “Ремені безпеки”. Цей інформаційний листок охоплює
багато із ключових міфів про використання ременя безпеки та спростування їх. Цей
матеріал може бути використаний як хороший огляд теми.

Поведінка водіїв
Наступні два заняття знайомлять дітей з темами, що стосуються молодих водіїв.
Важливо підвищити рівень обізнаності з цих питань до того, як молоді люди
навчаться керувати автомобілем.
ЗАНЯТТЯ: ‘Поведінка водія’ – це вправа, яка дозволяє дітям дослідити та
напрацювати короткі презентації щодо низки питань, пов‘язаних з неуважним
водінням, керуванням автомобілем у стані сп’яніння (через алкоголь, наркотики, втому
тощо), використанням ременів безпеки та перевищення швидкості.
ЗАНЯТТЯ: ‘Спостереження за водіями на предмет безпеки’ – це практичне
заняття у формі спостереження дітьми за поведінкою водіїв на власні очі, та
обговорення питань, що виникають в результаті таких спостережень.

Формулювання висновків
ЗАНЯТТЯ: ‘Придумай листівку з обіцянкою’ – це фінальне заняття, яке дає
можливість дітям об’єднати разом усе те, чого вони навчились, а також дати обіцянку
про своє постійне зобов’язання щодо безпеки дорожнього руху.
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ЗАНЯТТЯ: Обговорення в групі “Ризикована
поведінка”
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: 30 хвилин.
Ключові девізи: Усвідомлення небезпек, безпечна поведінка на дорогах та ризики
для підлітків і молодих водіїв.
Ціль: Спонукати дітей старшого віку усвідомити те, що їхня недосвідченість та
природна схильність до ризикованої поведінки, часто переоцінюючи свої можливості
та нехтуючи небезпекою, наражають їх на особливу небезпеку на дорогах.

Це заняття передбачає групове обговорення небезпечної поведінки на дорозі, та як
себе слід поводити, аби залишатись у безпеці.
Поясніть дітям, що дослідження показують, що їхня недосвідченість означає, що
вони менш здатні помітити небезпеку та зорієнтуватись у небезпечній ситуації, і що
особливістю підліткового та юного віку є нехтування та легковажне ставлення до
небезпеки, бажання демонстрації ризикованої 'безстрашної’ поведінки, що в свою
чергу наражає їх на особливу небезпеку.
Діти старшого віку та молодь є групою найвищого ризику на дорогах – понад 30%
загиблих та травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод – це особи віком
до 25 років. Дорожньо-транспортні травми є основною причиною смерті 10-24-річних
осіб.
Попросіть дітей у вашій групі розглянути перелік ситуацій нижче та подивитись, чи
впізнають вони якусь поведінку чи рису в собі чи в своїх друзях. Яким чином така
поведінка наражає їх на небезпеку і як вони можуть її змінити, щоб залишатись у
безпеці?
•

Поводити себе ризиковано на дорозі та думати, що безпека на дорозі – це
лише для маленьких дітей.
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•

Бути самовпевненим та нехтувати небезпекою, вважаючи, що з тобою не може
нічого трапитись.

•

Користуватись мобільним телефоном чи телефонними навушниками
переходячи через дорогу.

•

Тусуватись з друзями біля дороги.

•

Не бути пристебнутим ременем безпеки, перебуваючи в автомобілі.

•

Виходити на вулицю у нічний час доби без яскравого одягу, що ускладнює
водіям можливість тебе бачити.
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ЗАНЯТТЯ: Наскільки ризиковано?
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: 30 хвилин.
Ключові девізи: Будь максимально уважним на дорозі та поводься безпечно. Не
ризикуй без потреби.
Ціль: Навчити дітей старшого віку замислюватись на ступенем ризику, що пов'язаний
з повсякденною діяльністю, та вміти оцінити прийнятний та неприйнятний ризики.

Видрукуйте та виріжте декілька комплектів тверджень з наступної сторінки.
Розділіть дітей на невеликі групи та роздайте кожній групі набір тверджень.
Запропонуйте кожній групі обговорити сценарії та оцінити ступінь ризику, пов’язаного
з кожним із сценаріїв. Після обговорення попросіть дітей розкласти твердження на
такі три купи:
•

Низький ризик – Я б це зробив.

•

Може бути ризиковано – Не дуже добра ідея.

•

Дуже ризиковано – Ніколи цього не робіть.

Після того як усі групи дітей справились із завданням - розкласти роздані їм
твердження на три купи - зберіть усі групи разом для спільного обговорення.
Запитайте, які твердження і чому вони поклали у кожну купу? Попросіть їх порівняти
відповіді і подивіться, чи всі згодні. Якщо не всі, попросіть аргументувати тих, хто не
згодний.
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Наскільки ризиковано? (Продовж.)
Перевіряти свій телефон під час прогулянки по тротуару

Виходити до школи з запізненням

Виходити на вулицю у нічний час доби у темному одязі

Тусуватись з друзями на автобусній/трамвайній зупинці

Грати футбол у парку

Слухати музику в навушниках, переходячи через дорогу

Спонукати водія перевищувати обмеження швидкості

Гратись на задньому сидінні автомобіля, коли вас підвозять додому

Не пристібатись ременем безпеки
13

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Планування поїздки1
В рік ви здійснюєте біля 400 поїздок між вашим домом та школою. Ця вправа
допоможе вам по-новому глянути на таку поїздку та обдумати шляхи, як зробити її
якомога безпечнішою.
Знайдіть або намалюйте карту місцевості, на якій буде показано вашу поїздку до
школи.
Слідуйте етапам нижче, аби проаналізувати вашу поїздку та використовуйте
таблицю, щоб розглянути можливі небезпеки та шляхи зменшення ризиків.
•

Перелічіть потенційні небезпеки на кожному з етапів (Те, що може вам
зашкодити).

•

Оцініть ступінь ризику кожної з небезпек – високий, середній чи низький? (Яка
ймовірність того, що це трапиться?)

•

Подумайте про те, як ви можете усунути чи зменшити ризики та зберегти себе
у безпеці.

Нижче - зразок таблиці. Подивіться на цей зразок та заповніть таблицю для вашої
поїздки.

1

Етапи поїздки

Небезпеки

Ризик

Як зробити поїздку
безпечнішою

Іти по вуличці без
тротуару в
напрямку головної
дороги

Отримати удар чи
бути збитим
автомобілем, який
їде по тій же
вуличці

Середній /
високий

Іти по краю/обочині
вулички на зустріч руху
транспортних засобів.
Бути одягненим у
яскравий одяг.

Іти по тротуару
вздовж головної

Отримати удар чи
бути збитим
автомобілем, який

Середній /
низький

Будь уважним. Не
відволікайся на друзів
чи на мобільний
телефон. Уникай

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту Великобританії, в
рамках Кампанії 'Думай!' і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення. http://think.direct.gov.uk
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дороги до
автобусної зупинки

виїжджає з під'їзної
дороги

використання
навушників.

Їхати в автобусі

Впасти у випадку
раптового
гальмування
автобуса.

Низький

Знайди місце, щоб
сісти, або тримайся за
поручень, якщо стоїш.

Виходити з
автобуса та
переходити дорогу
до школи.

Отримати удар чи
бути збитим
транспортним
засобом

Середній

Почекай, поки автобус
від’їде від зупинки.
Знайди місце з доброю
видимістю, щоб
перейти дорогу.
Зупинись, подивись та
послухай перш, ніж
переходити дорогу.
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Планування поїздки
Використайте таблицю, щоб проаналізувати вашу власну поїздку до школи
Етапи моєї поїздки

Небезпеки

Ризик

Як зробити поїздку
безпечнішою
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На додаток, подумайте про те, як би ви діяли, якщо б під час поїздки трапилось щось
незвичайне?
•
•
•

Що робити, якщо ви запізнюєтесь та дуже поспішаєте?
Що робити, якщо ви пропустили автобус або ніхто за вами не приїхав?
Що робити, якщо ваші друзі тусуються біля дороги?

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Оцініть свою безпеку
Це вправа, яка допоможе вам оцінити свою особисту безпеку та свою поведінку біля
дороги.
Подивіться на таблицю, що нижче, та подумайте, як часто ви здійснюєте ту чи іншу
дію, описану в цій таблиці:
Рідко

Регулярно

Завжди

Чи плануєте достатньо часу для вашої поїздки?
Чи одягаєте під час прогулянки у темну пору
доби одяг, в якому водіям буде легко вас
бачити?
Чи користуєтесь навушниками, коли переходите
через дорогу?
Чи користуєтесь мобільним телефоном біля
дороги?
Чи переходите дорогу між припаркованими
автомобілями?
17

Чи переходите дорогу, незважаючи на потік
руху автомобілів?
Чи перебігаєте через проїжджу частину?
Чи пристібаєтесь ременем безпеки під час
вашої поїздки в автомобілі?
Після того, як ви заповните таблицю, порівняйте свої відповіді з відповідями інших
дітей в групі, та подумайте, як би ви могли покращити свою особисту безпеку.
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ЗАНЯТТЯ: Кампанія з безпеки дорожнього руху
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: Мінімум 1-2 год або довше для більш амбітних проектів.
Ключові девізи: Зупинись, подивись та послухай. Маленькі діти повинні тримати за
руку дорослого. Будь яскравим. Завжди пристібайся ременем безпеки.
Ціль: Спонукати дітей старшого віку задуматись про ключові девізи з безпеки
дорожнього руху та підсилити ці девізи через участь у реальних проектах.
Попросіть дітей старшого віку розробити кампанію з безпеки дорожнього руху для
дітей молодшого віку. Проговоріть з ними таку кампанію та те, яким чином її можна
презентувати.
Розпочніть спонукаючи дітей розглянути девізи, на яких їхня кампанія
фокусуватиметься. Вони, можливо, оберуть один з таких девізів:
•
•
•
•

Зупинись, подивись та послухай
Тримай за руку дорослого
Будь яскравим
Завжди пристібайся ременем безпеки

Після того, як діти оберуть девіз, вони повинні самостійно або у невеликих групах
напрацювати матеріали для своєї кампанії. Вони можуть користуватись низкою
засобів, включаючи:
•
•
•
•

Плакати
Ігри або розповіді
Листівки
Відео або соціальні мережі (в залежності від доступних ресурсів).

Впевніться, що діти, напрацьовуючи свою кампанію, обдумують і те, як зацікавити та
активно залучити свою цільову авдиторію (дітей молодшого віку), та акцентуватимуть
на ключових девізах, які вони обрали, впродовж усієї кампанії.
19

Дайте їм достатньо часу для напрацювання матеріалів кампанії та забезпечте їм
стільки ресурсів, скільки можливо.
Якщо це можливо, сконтактуйтесь з початковою школою або групою дітей молодшого
віку, які могли б скористатись цими проектами після завершення їх створення.
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Вислови свою думку2
Нижче – цитати молоді про їхнє відношення до безпеки дорожнього руху.
Обговоріть цитати у невеликих групах. Чи є правильними ці думки? Ви погоджуєтесь
з ними чи ні? Чому?

Дорослі постійно говорять про
те, якою небезпечною є
дорога, і що я повинен завжди
переходити дорогу в
безпечному місці. Проте, коли
вони переходять дорогу,
роблять це будь-де. Так чому
я повинен переживати про
безпеку дорожнього руху,
якщо вони цього не роблять?

Ми багато вивчали безпеку
дорожнього руху в моїй
початковій школі. Тепер це
вже не так важливо, тому
що я вже не маленький. Ми
все це вже проходили. Ніхто
з моїх друзів не постраждав
у ДТП. Не думаю, що я
повинен переживати за це.

2

Мої друзі тусили біля
дороги та перебігали
дорогу перед
автомобілями. Я розумів,
що це дурня, але не хотів
виглядати боягузом.
Відтак, теж приєднався до
них. Я лише один раз так
зробив

Не можливо
залишатись у безпеці
в тому місці, де ми
живемо.

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту Великобританії, в
рамках Кампанії 'Думай!' і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення. http://think.direct.gov.uk
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Вислови свою думку (Продовж.)

Я знаю правила, проте не завжди
пам’ятаю про них у реальному
житті. Коли я запізнююсь в
школу, я думаю лише про те, як
вчасно дістатись до школи.
Одного дня я перебігав дорогу та
ледве не набіг на літню людину
на велосипеді. Думаю, мені
пощастило.

Я думаю немає жодного
сенсу про це переживати.
Я маю на увазі, що якщо
ти потрапиш під колеса
авто - то це доля. Це не
те, що ти можеш зупинити
чи чому ти можеш
запобігти. Просто ти
потрапив у не те місце в
не той час. Ви так не
вважаєте?

Безпека дорожнього
руху? Ні, це навіть не те,
про що я задумуюсь.
Цього немає у новинах по
телевізору чи по радіо
кожного дня, на відміну
від новин про те, як когось
зарізали чи застрелили.
Ось такі речі мене
лякають.

Я не мав звички користуватись
ременем безпеки на задньому
сидінні автомобіля. Ці ремені
безпеки такі незручні, і у будь-якому
випадку, я вже для цього виріс. Але
потім я побачив цей рекламний
ролик про те, що трапляється, якщо
ти не пристебнутий ременем
безпеки і це по-справжньому
змусило мене задуматись. Тепер я
завжди пристебаюсь ременем
безпеки. Як ти вважаєш, я занадто
обережний?
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Причина та наслідок3
У тексті нижче описано дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участі
тринадцятирічного хлопчика на ім’я Віктор. Прочитайте про ДТП, а потім,
використовуючи інформацію нижче, розгляньте це ДТП з точки зору різних учасників.

Дорожньо-транспортна пригода Віктора
Це був ранок понеділка і 13-річний хлопчик на ім’я Віктор поспішав до школи. Він
запізнювався, крім того отримав повідомлення від свого друга, Богдана, що той уже в
школі. Богдан хотів, аби Віктор пошвидше прийшов до школи, щоб вони ще встигли
зіграти у футбол перед уроками.
Віктор побачив свій автобус на протилежній стороні дороги. Він вибіг на дорогу, аби
встигнути на автобус. Його збив автомобіль, за кермом якого сиділа молода мама з
малюком на задньому сидінні.
Віктор не бачив автомобіля, а водійка не встигла зупинитись.
Віктора забрала швидка допомога з травмами ноги та голови, для загоєння яких
потрібно кілька місяців.
Після аварії Віктор провів більшість часу вдома лежачи. Коли він почав
виздоровлювати, багато часу пішло на те, аби наздогнати навчальну програму та
домашні завдання. Він пропустив шкільну поїздку в кінці року і не міг проводити час зі
своїми друзями.
Прочитай коментарі нижче від учасників ДТП. Подумай про те, як може почуватись
кожен із учасників, про наслідки для кожного з них, і як ця дорожньо-транспортна
пригода вплинула на їх життя.

Віктор
“Я запізнювався. Потім Богдан надіслав мені повідомлення про те, що він вже в
школі та хоче пограти у футбол. Я побачив, що автобус збирався зупинитись на
протилежній стороні дороги, тому я просто вибіг, аби встигнути на нього.
Наступне, що я пригадую – це те, що мене везуть до лікарні. Я вийшов ‘зі строю’
на місяці.”

3

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту Великобританії, в
рамках Кампанії 'Думай!' і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення. http://think.direct.gov.uk
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Причина та наслідок (Продовж.)
Як могло би ДТП повпливати на Віктора? Розгляньте такі варіанти:
• Фізичні травми Віктора
• Поки він лікувався, не міг займатись тим, чим міг би займатись зі своїми
друзями.
• Увесь час, який він був відсутній у школі
• Самовпевненість Віктора на дорозі
• Як ця дорожньо-транспортна пригода може змінити спосіб поведінки Віктора
на дорозі в майбутньому
• Відносини Віктора з його друзями

Богдан
‘ Я був уже в школі і мені було нудно. Віктор пообіцяв прийти раніше, щоб ми змогли
пограти у футбол перед початком уроків. Віктор запізнювався. Я йому надіслав
повідомлення, аби він поспішив, власне перед тим, як це трапилось. Я справді хотів
пограти у футбол. Я просто надзвичайно щасливий, що він не загинув у цій ДТП.’
Як ДТП могло вплинути на Богдана? Розгляньте такі варіанти:
• Чи відчуває Богдан відповідальність за те, що трапилось, оскільки він попросив
Віктора поспішити
• Як це може відобразитись на дружбі між Богданом та Віктором?
• Що думають друзі Віктора про Богдана?
• Чи зміниться і яким чином поведінка Богдана в майбутньому?

Мама Віктора
‘Віктора збив автомобіль, коли він поспішав до школи. Я завжди казала йому бути
обережним на дорозі. Йому пощастило, що автомобіль не перевищував швидкості.
Він пошкодив своє коліно та вдарився головою, і тому довелося накласти йому шви.
Він не ходив у школу цілу вічність.’
Як ДТП могло вплинути на маму Віктора? Розгляньте такі варіанти:
• Чи звинувачує мама сина за, те що трапилось?
• Що вона дозволятиме Віктору в майбутньому?
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Причина та наслідок
(Продовж.)
•
•

Як вона ставитиметься до того, щоб Віктор сам виходив на вулицю?
Що вона відчула, коли їй подзвонили та сказали, що Віктор потрапив у дорожньотранспортну пригоду, і коли вона його побачила у лікарні?

Водійка автомобіля
‘Це було жахливо. Хлопець вибіг просто мені під колеса. Я не змогла зупинитись. Я
його збила. Я намагалась заспокоїти свого малюка на задньому сидінні, наспівуючи
йому пісеньки, і можливо цим трішки відволіклась, але я не думаю, що це стало
причиною пригоди. Проте ти ніколи не можеш бути впевнений на всі 100%. Я
прокручую все це знову і знову у своїй голові. Слава Богу, що я їхала повільно. Я
могла би вбити хлопця, якби їхала швидше.’
Як ДТП могло вплинути на водійку автомобіля? Розгляньте такі варіанти:
• Чи відчуває вона провину за те, що частково це її вина у тому, що трапилось з
Віктором?
• Її впевненість у кермуванні автом
• Час та витрати на ремонт автомобіля
• Що її друзі та сім’я можуть тепер думати про неї та про її манеру водіння.

Офіцер поліції
‘Я все це бачу занадто часто на дорогах за участю молодих людей: пішоходів, на
власних велосипедах та на автомобілях. Цьому хлопцеві пощастило. Трішки швидше
- і він, можливо, був би збитий на смерть.’
Як ДТП могло вплинути на офіцера поліції? Розгляньте такі варіанти:
• Що він думає про молодих людей як про учасників дорожнього руху?
• Що він відчуває, коли прибуває на місце дорожньо-транспортної пригоди?
• Що він відчуває, коли повинен повідомити маму Віктора про ДТП?
• Як ця дорожньо-транспортна пригода може вплинути на його стосунки з власними
дітьми?
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ЗАНЯТТЯ: Тиск з боку ровесників – театралізована
сценка4
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: Біля 1 год, в залежності від кількості груп.
Ключові девізи: Не піддавайтесь тиску зі сторони ровесників.
Ціль: Застосувати театральну форму, щоб дослідити питання тиску ровесників та
озброїти дітей старшого віку стратегіями протистояння цьому явищу.
Ця вправа передбачає, що діти створюють короткі сценки тривалістю приблизно від
трьох до п’яти хвилин.
Якщо у вас велика група дітей, ви, можливо, захочете поділити їх на підгрупи по 5-6
осіб приблизно.
Проінструктуйте дітей про те, що їм потрібно створити сценку на тему безпеки
дорожнього руху, яка включатиме свідчення тиску з боку ровесників. У сценці мають
бути продемонстровані приклади ризикованої або небезпечної поведінки, а також
діти старшого віку, на яких здійснюється тиск з боку ровесників, щоб залучити їх до
участі у такій неправильній поведінці.
Впевніться, що всі діти розуміють значення такого поняття як тиск зі сторони
ровесників. Ви, можливо, захочете навести приклади такого тиску перед тим, як
розпочати роботу над створенням сценок дітьми.
Кожна сценка повинна включати таке:
•
•
•

Ключовий девіз з безпеки дорожнього руху
Стратегії щодо того, як протистояти тиску з боку ровесників та як уникати того,
аби бути втягненим у небезпечні дії на дорозі
Наслідок тиску з боку ровесників

Дайте дітям 15-20 хвилин, щоб придумати сценку та відрепетирувати її. Вчитель у
цей час повинен перебувати у класній кімнаті та постаратись приділити увагу кожній
підгрупі, перевіряючи, чи діти на правильному шляху, і чи справляються із
поставленою задачею.
4

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Протипожежною Службою Західного Йоркширу
Великобританії і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення. www.westyorksfire.gov.uk
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Після того, як діти завершать репетирувати, вони повинні розіграти сценки по черзі в
класі.
Після перегляду кожної із сценок, ви, можливо, захочете обговорити такі моменти:
•
•
•
•
•

Яка саме ризикована поведінка спричинила проблему?
Який тип тиску зі сторони ровесників був очевидним?
Чи вплинуло це на дружні/близькі стосунки?
Чи було нанесено шкоду особам чи майну? Як можуть такі травми впливати на
кожного з персонажів сценки?
Чи могли б персонажі сценки поводити себе інакше? Чи могли б вони змінити
свою поведінку, щоб результат був позитивнішим?
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Ремені безпеки5
Ремені безпеки рятують життя: така проста дія, як пристебнутий ремінь безпеки,
врятувала більше життів, ніж будь-який інший захід безпеки дорожнього руху за всю
його історію. Все ще знаходите виправдання, чому не пристебаєтесь ременем
безпеки? Тут кілька загальновідомих відмовок, і чому вони абсолютно не
відповідають дійсності.
Я їду тут недалеко, за кут, і буду
керувати автомобілем повільно.

Більшість аварій трапляється в 4кілометровій зоні від дому та на швидкості
меншій 60 км.

Ремені безпеки - незручні та тиснуть.

Ремінь безпеки може бути незручним, коли
починаєш ним користуватись, проте ти
звикаєш до нього.
Щодо притискання - це власне і є його
функція.

Я сиджу на задньому сидінні - лише
пасажири на передньому сидінні повинні
пристебатись ременем безпеки.

5

Непристебнуті пасажири на задньому
сидінні авто є небезпекою не лише для
себе, а й для пасажирів на передньому
сидінні. У випадку аварії їх може викинути на
передні сидіння, або вони можуть вдарити
інших пасажирів.

Якщо я потрапив у аварію, чи моє авто
загорілось, чи йде під воду, ремінь
безпеки може стати для мене пасткою.

Аварії, що супроводжуються пожежею чи
падінням авто у воду, становлять лише 1%
від усіх аварій. У таких аваріях без ременя
безпеки ти можеш загинути ще до того, як
зустрінешся з такими викликами як вогонь
чи вода. Ви можете відстебнути ремінь
безпеки у разі такої необхідності.

Ремені безпеки можуть вас травмувати
при аварії.

Не більше, ніж ви будете травмовані без
нього. Ремені безпеки призначені для того,
щоб утримати вас на вашому сидінні та
запобігти вашому удару в середині авто, чи
можливості бути викинутим з автомобіля.
75% людей, яких викинуло з автомобіля в
аварії, загинули. Ремені безпеки рідко
спричиняють серйозні травми.

Цей ресурс був опублікований вперше організацією Молодь за безпеку дорожнього руху/YOURS і ми вдячні їм
за дозвіл на відтворення. www.youthforroadsafety.org
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ЗАНЯТТЯ: Поведінка водія
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: До 1 год.
Ключові девізи: Завжди пристібайся ременем безпеки. Ніколи не користуйся
телефоном під час керування автомобілем. Не пий за кермом. Не перевищуй
швидкість.
Ціль: Дати можливість дітям старшого віку дослідити та зрозуміти проблеми, з якими
стикаються молоді водії та допомогти їм розвинути позитивне ставлення та
правильний підхід перш, ніж вони стануть водіями.
Розділіть дітей на групи та попросіть їх дослідити теми, що мають відношення до
поведінки водія. Вам потрібен буде доступ до інтернету для виконання цієї вправи. В
ідеалі вам потрібно чотири групи, щоб охопити такі теми:
•
•
•
•

Водіння в стані сп’яніння через алкоголь, наркотики, чи втому
Ремені безпеки
Перевищення швидкості
Неуважне водіння – наприклад, коли їсиш чи розмовляєш по мобільному
телефону за кермом

Вони, можливо, захочуть розглянути такі фактори:
•
•
•
•
•

Яке діюче законодавство у вашій країні? Чи повинне воно бути зміцнене?
Статистика дорожньо-транспортних пригод
Кампанія з безпеки дорожнього руху – у вашій країні чи в світі
Як діти старшого віку можуть повпливати на ситуацію?
Як можна покращити освіту для водіїв у цій сфері?

Після того, як діти в групах завершили роботу над презентаціями, попросіть кожну
групу зробити презентацію для інших груп.
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ЗАНЯТТЯ: Спостереження за водіями на предмет
безпеки
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: Біля 1 год для проведення спостереження і додатковий час для
завдань, що слідують після заняття.
Ключові девізи: Завжди пристібайся ременем безпеки. Ніколи не користуйся
мобільним телефоном за кермом.
Ціль: Дати дітям можливість поспостерігати за дорожнім рухом на власні очі та
подумати про безпечну та небезпечну поведінку водіїв.

Для проведення цього заняття організуйте прогулянку для дітей до місцевої
дорожньої розв’язки у невеликих групах, щоб вони поспостерігали за дорожнім рухом
впродовж 20 хвилин та подумали про безпечну поведінку водіїв. Це важливо,
оскільки вирішальне значення має те, щоб діти старшого віку навчались правилам
безпечного водіння ще до того, як вони навчаться водити автомобіль самостійно.
Оберіть дорогу або розв’язку, де є безпечне місце для дітей зупинитись та де є
постійний потік автомобілів.
Перш ніж ви підете на таку прогулянку, поговоріть з дітьми про те, що вони можуть
побачити та запропонуйте їм звернути особливу увагу на такі види небезпечної
поведінки:
•
•
•

Водії не пристебнуті ременями безпеки
Пасажири не пристебнуті ременями безпеки
Небезпечне водіння, тобто не зупиняються на перехресті, їдуть не у своїй
смузі чи перевищують швидкість

Можливо, було б добре зосередитись на одному або двох видах небезпечної
поведінки. Група повинна розробити форму спостереження для внесення тих даних,
які вони побачать під час здійснення спостереження.
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Спостереження за водіями на предмет безпеки
(продовж.)
Після спостереження
Зберіть усі групи дітей разом та спонукайте їх відзвітувати про свої спостереження.
Вони повинні проаналізувати свої дані – наприклад, який відсоток водіїв був/не був
пристебнутий ременем безпеки? Ви можете попросити їх презентувати свої
спостереження у формі графіків чи діаграм.

Проект, що слідує після спостереження
Ви можете продовжити це заняття, попросивши дітей розробити кампанію, ціль якої
спонукати водіїв пристібатись ременями безпеки та не користуватись мобільними
телефонами під час керування автомобілем.
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ЗАНЯТТЯ: Придумай листівку з обіцянкою6
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: 45 хвилин.
Ключовий девіз: Вирішуватимуть самі діти.
Ціль: Спонукати дітей старшoго віку розглянути ключові девізи з безпеки дорожнього
руху та зрозуміти, як їхня власна поведінка може допомогти їм залишатись у безпеці.

Це групове заняття розроблене для того, щоб діти спільно створили листівку з
обіцянкою або плакат. Ідея полягає в тому, щоб уся група обговорила та дала
обіцянки про своє зобов’язання дотримуватись правил безпеки дорожнього руху
шляхом створення листівки, підписаної кожною дитиною.
Дозвольте дітям створити свій власний перелік правил та обіцянок. Це може бути
зроблено через дискусію в групі. Запропонуйте дітям обмежитись 5-8 обіцянками,
таким чином спонукаючи їх пріоритизувати та визначити найважливіші з них.
Коли діти визначаться з обіцянками, вони повинні розробити індивідуальні листівки з
підписом, або створити один великий плакат, на якому усі б змогли поставити свій
підпис.
Нижче – приклад листівки з обіцянкою.
Листівка з обіцянкою про зобов’язання перед безпекою дорожнього руху, 6 обіцянок

Плакат обіцянок з безпеки дорожнього руху

6

o
o
o
o
o
o

Зупинись, подивись та послухай
Пристібайся ременем безпеки
Ніколи не крутися біля дороги
Ніколи не користуйся мобільним
телефоном, коли переходиш дорогу
Не відволікай водія
Будь яскравим в темну пору доби

обіцянок
6

Цей ресурс був опублікований вперше організацією Молодь за безпеку дорожнього руху/YOURS і ми вдячні їм
за дозвіл на відтворення. www.youthforroadsafety.org
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Шановні батьки!
Ваша дитина сьогодні навчалась безпеці дорожнього руху в рамках проекту,
покликаного зменшити рівень смертності на дорогах.
Діти старшого віку взяли участь у низці заходів, що включали ігри, творчі завдання,
розповіді та практичні вправи.
На цих заняттях вони навчались, як залишатись у безпеці біля дороги. Акцент було
зроблено на таких девізах:
Будь уважним та завжди звертай увагу на небезпеку.
Не ризикуй біля дороги.
Безпека дорожнього руху стосується кожного.
Уникай тиску з боку ровесників.
Завжди пристібайся ременем безпеки.
По мірі того, як діти дорослішають, вони стають більш самостійними та отримують
більше незалежності у порівнянні з дітьми молодшого віку. Окрім цього, підлітки
мають тенденцію до більш ризикованої поведінки, переоцінювати свої можливості та
підпадати під вплив ровесників, які спонукають їх переходити межі безпечної
поведінки. Як результат, ця вікова категорія потрапляє у групу найвищого ризику на
дорогах.
Цей проект вчить дітей цінувати важливість правильної поведінки на дорозі,
підвищує їхню здатність оцінювати небезпеку, та допомає їм розпізнавати та
протистояти тиску з боку ровесників.
Будучи батьками, ви є для дитини прикладом для наслідування. Будь ласка,
закріплюйте ці девізи з безпеки дорожнього руху через свої власні дії та поведінку.
Показуючи хороший приклад своїм дітям через свою власну грамотну, правильну і
безпечну поведінку на чи біля дороги та в автомобілі, ви допоможете їм здобути
хороші навички безпечної поведінки, які вони застосовуватимуть впродовж усього
свого життя.
Дякую за Вашу підтримку та залишайтесь у безпеці!
[Вставити ім’я/ організацію]
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Подяка
Eastern Alliance of Safe and Sustainable Transport (EASST) (Східний альянс за сталий
і безпечний транспорт) висловлює подяку за підтримку в створенні цього Пакету
таким організаціям:

Благодійна організація з безпеки дорожнього руху Brake, The Road Safety Charity
www.brake.org.uk and www.roadsafetyweek.org

FedEx Express Europe
www.fedex.com

Фонд FIA
www.fiafoundation.org

Міністерство транспорту Великобританії, Кампанія Think!
think.direct.gov.uk

Youth for Road Safety (Молодь за безпеку дорожнього руху)
www.youthforroadsafety.org
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