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Резиме: Саобраћајно образовање деце један је од предуслова за правовремено формирање
свести о значају правилног понашања у саобраћају. Безбедност саобраћаја је јавни и хумани
изазов, а не само проблем једне институције. Са друге стране, промена постојећих наставних
планова у овој области не сме бити посао који ће бити урађен adhoc, већ се озбиљно мора
приступити анализирању постојећег програма и израдити предлози за нови програм. Деца су
најрањивији учесници са аспекта безбедности у саобраћају. Њихова рањивост у саобраћају
последица је незнања, непотпуне информисаности, недовољног искуства и неразвијене
физичке грађе. Недостатак стручног кадра као и мало посвећеног времена и улагања у наставу
и образовање како деце тако и њихових родитеља, односно старатеља један су од кључних
проблема у безбедности саобраћаја. С тим у вези, потребно је анализирати колико деца
познају саобраћајне прописе и колико њихови учитељи доприносе том знању, кроз које
предмете и на који начин едукују децу и уводе их у теме о безбедности саобраћаја. Имајући
то у виду основни циљ овог рада је био да се утврде знање и ставови деце у основним школама
на територијама општине Прибој и Сопот. У овом раду анкетирано је 198 ученика и 19
учитеља истраживаних основних школа.
Кључне речи: безбедност деце у саобраћају, саобраћајно образовање деце у основно
школским установама, метод истраживања, субјекти.
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Abstract: Traffic education of children is one of the preconditions for the timely forming awareness
of the importance of proper behavior in traffic. Traffic safety is public and human challenge, not just
a problem of an institution on the other side, changes in existing curriculi in this area should not be
a job that will be done adhoc, but it must be approached seriously by analyzing existing programs
and develop proposals for a new program. Their vulnerability in traffic is the result of ignorance,
incomplete information, lack of experiance and undeveloped physical structure lack of professional
staff as well as a bit of time devoted to investment in teaching and education to children and their
parents or guardines are one of the key problems in traffic safety. In this regard, it is necessary to
analyze how children know the traffic regulations and how their teachers contribute to this
knowledge, through which objects and how to educate children and introduce them to the topic of
road safety. With this in mind the objective of this study was to determine the knowledge and
attitudes of children in primary schools in the municipality of Priboj and Sopot. In this study
surveyed 198 students and 19 teachers of elementary schools studied.
Keywords: childrens safety in traffic, traffic education of children in primary school, research
method, subjects.

1.

УВОД

Деца су најрањивији чланови сваког друштва. Њихова рањивост у саобраћају
последица је незнања, непотпуне информисаности, недовољног искуства и
неразвијене физичке грађе. Саобраћајне незгоде спадају у пет најчешћих узрочника
смрти деце у свету. Последице страдања деце за једно друштво су несагледиве, пре
свега у друштвеном, али и у економском погледу. 4
У првој деценији XXI века, број погинуле деце прилично је варирао из године у
годину, с тим да је страдање посебно било изражено средином посматраног периода.
Добра вест је та да је у последње три године број настрадале деце у саобраћајним
незгодама у сталном паду5.
Самим тим, овај податак није нешто што би требало било кога да радује, већ да
да додатни подстрек да се питање безбедности деце у саобраћају подигне на још
виши ниво и на тај начин њихово страдање сведе на најмању могућу меру
(http://www.abs.gov.rs/doc/Statisticki izvestaj o stanju BS u RS za 2012.pdf, посећено
10.01.2015). Из тог податка може се закључити да је однос родитеља и учитеља
према безбедности деце веома лош, и то је један од кључних праваца у ком у треба
усмерити и мере превенције, али и репресивне мере. Најугроженији узраст за децу
пешаке је 8 година, узраст када деца најчешће почињу самостално да одлазе у
школу.
На основу података, намеће се неопходност сталног утицаја на овај проблем у
који ће бити укључене све заинтересоване стране, биле оне представници државе,
невладиног или приватног сектора, јер ће се само на тај начин најкраћим путем
стићи до жељених резултата. Тим приступом мора бити обухваћен рад на
образовању деце, родитеља, учитеља и свих осталих учесника у саобраћају, али и
примена широког спектра мера.
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2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У оквиру рада извршена је упоредна анализа безбедности саобраћаја, која је
спроведена на територијама општина Сопот и Прибој, рађена је анкета са децом
трећег и четвртог разреда и њихових учитеља. Анкета је рађена са два одељења
трећег и два одељења четвртог разреда. Анкета је у Прибоју рађена у Основној
школи ,,Десанка Максимовић, а у Сопоту у Основној школи ,,Јелица Миловановић''.
Истраживање је спроведено јануара 2015. године. Имајући у виду да су обрађиване
општине са малим бројем становника, сам узорак испитане деце и учитеља није био
велик, међутим ово нам даје добру основу за нека будућа истраживања већег броја
општина са већим бројем становника, као и школа са већим бројем ученика и
учитеља.
Основни циљ овог рада је био да се утврди на основу дечијих знања и ставова
колико деца познају саобраћајне прописе и колико њихови учитељи доприносе том
знању, кроз које предмете и на који начин едукују децу и уводе их у теме о
безбедности саобраћаја. Поред ученика анкетирали смо и њихове учитеље како
бисмо видели кроз које предмете и на који начин едукују децу и уводе их у теме о
безбедности саобраћаја. Анкета је писмена и анонимна.
У Сопоту је анкетирано 99 ученика, од тога 52 трећег и 47 четвртог разреда, док
је у Прибоју анкетирано, такође, толико ученика. Анкета се састоји од четрнаест
питања, од којих је седам питања на заокруживање, три отвореног типа и четири на
допуњавање.
Анкета за учитеље се састоји из тринаест питања од којих је пет на
заокруживање, четири на допуњавање, а преостала питања су отвореног типа. У ОШ
,,Јелица Миловановић'' анкетирано је 9 учитеља, од тога 8 женског пола и један
мушког пола, док у ОШ ,,Десанка Максимовић“ је анкетирано 9 учитељица.
Просечан радни стаж као учитеља у школи у Сопоту је 19 година. Анкетирано је два
учитеља првог, три учитеља другог , два учитеља трећег и два учитеља четвртог
разреда.

3.

РЕЗУЛТАТИ

У овом делу представљени су најзначајнији резултати истраживања. Једно од
најзначајнијих питања било је „Где се можеш играти?“. Ово питање је имало поред
понуђених одговора и једно поље на ком су деца могла да упишу место на коме се
играју, а ког нема у понуђеним одговорима. Најчешћи одговор деце у обе општине
је био да се играју на игралиштима, а у празном пољу су као место за игру наводили:
школу, парк , двориште, кућу. Међутим, мали проценат деце на ово питање није
разумело формулацију питања, па су давани други одговори. Анализом питања
„Које боје је знак на семафору када ти је дозвољен пролаз?“ деца су у највећем броју
одговорила да је то зелена док мањи број деце није знао тачан одговор. Деца су
веома добро научила које је боје знак када им је дозвољен пролаз што је у складу са
очекиваним знањима која би требала да поседују деца тог узраста.
На питање „Да ли користиш сигурносни појас када се возиш у аутомобилу?“
већина деце је одговорило да увек користи сигурносни појас за време вожње. На
територији општине Прибој деца су имала већа знања о значају употребе
сигурносног појаса (слика 1).
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Слика 1. Коришћење сигурносног појаса

Резултати на питање „Да ли прелазиш улицу на зебри?“ су приказани на слици
2. Деца на територији општине Прибој су безбеднија приликом преласка улице
уколико пешачки прелаз постоји , док то није случај у општини Сопот. Овај
закључак је донешен и на основу анализа одговора ,,ако зебра није далеко“ где
видимо да доста већи број деце у Сопоту доноси одлуку да пређе на пешачки прелаз
уколико он није далеко, одакле следи да ће то учинити ван пешачког прелаза
уколико овај услов није испуњен.

Прелазак улице на зебри
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Слика 2. Прелазак улице на зебри
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Анализом питања „Ко вас учи о понашању у саобраћају?“ највећи број деце у
обе општине је одговорио да их о томе уче родитељи, незнатно мањи број деце се
изјаснио да су то учитељи и родитељи (слика 3). Из тога се може закључити да
највећи утицај на укорењивање знања и ставова о понашању у саобраћају,а самим
тим и безбедности деце имају ове две категорије. Велики проблем може бити
уколико дође до укорењивања погрешних ставова или неслагања у ставовима ових
категорија, што у будућем периоду може имати велике последице за децу као
учеснике у саобраћају.

Ко те учи о понашању у саобраћају?
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Слика 3. Анализа питања „Ко те учи о понашању у саобраћају?“

Са слике 4 уочено је да највећи проценат деце на територији општине Прибој
долази у школу без пратње родитеља, што може бити проблем уколико деца немају
довољно знања за безбедно учествовање у саобраћају. Родитељи би требало да у
овом првом периоду осамостаљивања деце у саобраћају их упознају са основним
правилима понашања, давајући им свој пример. Предност ранијег осамостаљивања
деце и њиховог самосталног доласка у школу може бити тај да деца схватају значај
саобраћаја и ризика који саобраћај носи.
Анализом броја часова који су учитељи посветили саобраћајном образовању и
васпитању ученика смо закључили да постоји велика разлика у броју часова која
указује на непостојање наставног програма који обухвата образовање деце о
безбедности у саобраћају и да број часова посвећених овој тематици зависи од самог
учитеља. Учитељи на територији општине Прибој сматрају да је један од начина да
повећају свој утицај на безбедност деце у саобраћају уз помоћ већег броја
практичних вежби и радионица, док учитељи на територији општине Сопот мисле
да је то могуће постићи повећањем броја часова као и веће количине едукативних
материјала у виду филмова и дидактичких средстава. Оно што је заједничко
учитељима на територији обе општине јесте да уз помоћ предавања стручних лица
и полицијских службеника могу да повећају утицај на безбедност деце у саобраћају.

Александар Пријовић, Душан Матић, Санела Божић
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗНАЊА И СТАВОВА ДЕЦЕ И УЧИТЕЉА О
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА ПРИБОЈ И СОПОТ

64% У ком разреду си без родитеља почео/ла да долазиш у
школу ?
47%
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Слика 4. Анализа питања ,,У ком разреду си без родитеља почео/ла да долазиш у школи?“

4.

ДИСКУСИЈА

На основу упоредне анализе знања и ставова деце и учитеља о безбедности
саобраћаја на територијама општина Сопот и Прибој дошло се до кључних
проблема.
Анализом анкета ученика дошло се до закључка да деца у великој мери познају
и понашају се безбедно у саобраћају , али да постоји и одређен број деце која нису
упозната са основним правилима о безбедности саобраћаја. Зато је битно утицати
на ту групу ученика како би се правовремено кориговало њихово знање и укоренили
исправни ставови.
Саобраћајно образовање и васпитање деце у школским установама се обавља
кроз неколико предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. У првом и
другом разреду се то обавља кроз предмете „Ликовна култура“, „Музичка култура“
и „Свет око нас“ док у трећем и четвртом су то предмети „Природа и друштво“,
„Српски језик“ и „Ликовна култура“.
Планови и програми не садрже довољно елемената који третирају безбедност
саобраћаја. Учитељи немају довољно знања везаних за СОВ деце како би
препознали теме и често имају погрешно укорењене ставове које преносе и на децу,
што негативно утиче на њих. Теме попут „Правила саобраћаја“, „Подела
саобраћајних знакова“ и „Подела саобраћаја на видове“ не пружају деци овог
узраста информације потребне за безбедно учествовање у саобраћају. Најважније за
њихов узраст јесте да знају где треба да пређу улицу, да су упознати са елементима
светлосне сигнализације, где је безбедно да се играју.

10. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Крагујевац, 22 – 25. април 2015.

5.

ЗАКЉУЧАК

Испитивањем знања и ставова деце и учитеља о безбедности саобраћаја и
добијеним резултатима неопходно је што пре идентификовати кључне проблеме у
Основним школама општина Сопот и Прибој како би се спровеле ефикасне мере за
решавање ових проблема. Један од проблема јесте и приступ учитеља према овој
теми, с обзиром да је најчешћи вид обрађивања ове теме кроз предавања и причу са
децом. Требало би више пажње посветити практичном делу наставе који се може
реализовати у виду одређених вежби и симулирања одређених ситуација , или
учествовањем деце у реалном саобраћају. Ово има велики значај с обзиром да деца
у овом узрасту најбоље уче кроз практичне примере онога што виде и ураде. Због
тога је битно да професори имају правилне ставове и знања , а то би се могло
постићи кроз разне семинаре унапређења знања. Такође, требало би више радити на
комуникацији и заједничком раду са родитељима који, такође, имају велику улогу
у саобраћајном образовању и васпитању деце у овом периоду, кроз разне састанке
и спровођење заједничких активности.
Можемо још и закључити да планови и програми за предмете „Свет око нас“ и
„Природа и друштво“ не садрже довољно елемената који третирају безбедност
саобраћаја. Учитељи немају довољно знања како ни уопште радили са децом по
питању безбедности саобраћаја, па им је самим тим потребна додатна едукација.
Предлози мера су да надлежне државне институције, пре свега Министарство
просвете, али и институције локалне самоуправе предложе у оквиру својих
могућности појачати свој превентивни рад по питању безбедности саобраћаја путем
едукације становништва (деце, али и родитеља) у виду кампања и других
активности.
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