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Резиме: Едукација деце o безбедности саобраћаја представља једну од најзначајнијих системских мера за
унапређење безбедности саобраћаја. Едукација деце не само да унапређује безбедност деце, као учесника у
саобраћају, већ и подиже свест грађана о значају безбедности саобраћаја. Законом о безбедности саобраћаја
на путевима дефинисане су одговорности, између осталих и органа локалне самоуправе и удружења и група
грађана, и тиме створени услови да се едукација деце унапреди. У складу са тим одредбама на територији
Градске Општине Земун спроводи се Пројекат „Безбедан Пут“ који се реализује у сарадњи невладине
организације „Асоцијација за унапређење саобраћаја“ и локалних органа власти Општине Земун. Пројекат
подразумева реализацију едукације за школску децу од 1. до 4. разреда основних школа. У раду је приказан
програм и евалуација едукације спроведени током 2010. године у пет основних школа у Земуну.
Кључне речи: Едукација, Обука, Безбедност саобраћаја, Школска деца
Abstract: Children road safety education represent one of the most important system measures of road safety
improvement. Not only that children education improves the children road safety as a road users, but also raise
road safety awareness. Road safety law define responsibilities, among others, for local communities and non
governmental organizations and thus opportunities to improve children road safety education. In compliance
with those provisions, in the Community of Zemun, NGO „Association for road safety improvement“ and local
authority Project „Safe Road“ has been conducted. Project is aimed at children road safety education at 1. to 4.
elementary school grades. This paper presents education program and evaluation that has been conducted during
year of 2010, in five elementary schools in Zemun.
Keywords: Education, Training, Road Safety, Schoolchildren.

1. УВОД
У светским размерама, повређивања у саобраћају су други водећи узрок смртности деце узраста 5-9
година (после инфекције доњих респираторних органа) (WHO, 2008). Обезбеђивање помоћи деци (и
осталим учесницима у саобраћају) да успоставе безбедну интеракцију са саобраћајем је неопходна мера за
спашавање дечјих живота унапређењем њихове безбедности у саобраћају.
Иако постоје различити приступи у унапређењу безбедности деце у саобраћају, најчешће су
обухваћене мере у области образовања (свих облика: институционалног, јавног информисања, обучавања,
усавршавања), дизајна (инфраструктуре и возила) и принуде саобраћајних прописа.
Саобраћајно образовање и васпитање је схваћено као целоживотни процес чији су најважнији
циљеви: стицање знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у саобраћају, унапређење и
учвршћивање позитивних ставова и понашања у саобраћају (Липовац et al., 2010:47). За децу оно типично
укључује одређене програме обуке прилагођене степену развоја за сваки узраст, практичне обуке за децу
пешаке, обуке за стицање основних или напредних вештина (у зависности од узраста) у вожњи бицикла и
припрему старијих малолетника за полагање возачког испита (OECD, 2004:37).
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На међународном нивоу, значај образовања о безбедности саобраћаја је признат Конвенцијом
Уједињених нација о друмском саобраћају из 1968. год., у којој се наводи: уговорне стране ће предузети
потребне кораке да обезбеде систематично и непрекидно саобраћајно образовање на свим школским
нивоима, а консолидованом резолуцијом о друмском саобраћају из 1998. додатно допуњено (OECD,
2004:37).
У националним оквирима, у 2. поглављу Закона о безбедности саобраћаја на путевима (ЗБС), (Основна
начела безбедности саобраћаја на путевима) (Липовац et al., 2010:44) члан 6. ЗоБС-а дефинише одговорност
за спровођење саобраћајног образовања и васпитања: Одговорност за спровођење мера саобраћајног
образовања и васпитања у циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у
саобраћају, унапређивања и учвршћивања позитивних ставова и понашања значајних за безбедно учешће
у саобраћају имају: ... 8. органи локалне самоуправе за подршку у планирању и спровођењу свих мера и
активности саобраћајног образовања и васпитања на нивоу локалне самоуправе, као и за предузимање
посебних мера заштите рањивих учесника у саобраћају и заштите у одређеним зонама, ... 12. удружења и
групе грађана које се баве безбедношћу саобраћаја, бригом о деци и омладини да у складу са својим делокругом
рада учествују у саобраћајном образовању и васпитању.
Овакве обуке нису реткост ни у нашим ни у условима других средина, али су ретке евалуације
спроведених програма обуке, па њихова евентуална успешност углавном остаје непозната.
Према резултатима пројекта ROSE25 (ROSE25, 2005:251), у узорку од 193 анализирана програма обуке,
тек у 70 случајева (36%) је спроведена нека врста евалуације, и то најчешће као стандардни упитник којим
се испитују ставови корисника о спроведеној обуци. Само у 28 случајева резултати су и објављени.
Међу општим препорукама пројекта ROSE25 за активности у области обуке о безбедности саобраћаја
(стр. 253) препознаје се да концепт повезаних модула са понављањем главних елемената повећава ефекат
одрживости у смислу промена ставова и понашања. Серија сесија са порукама које се понављају и
обнављањем вештина је боље него појединачни догађаји. Појединачни догађаји не доводе до одрживих
резултата.
У складу са одредбама ЗБС и препорукама струке, невладина организација „Асоцијација за унапређење
саобраћаја“ из Београда уз подршку Градске Општине Земун, је спровела програм обуке за децу 2-4. разреда
основних школа (ОШ) у Земуну, и евалуацију. Пројектом нису обухваћена деца првог разреда јер евалуација
није прилагођена њиховом узрасту (велики број њих још увек није савладао читање и писање).
Циљ спроведене обуке је да се едукацијом ученика основних школа подигне њихова свест о значају
безбедности саобраћаја и безбедног понашања у саобраћају. Током обуке указивано је на небезбедна
понашања у саобраћају и њихове последице, и даване су сугестије за безбедно понашање, како би се
постигло да то постане рутина њиховог понашања односно свакодневни део њиховог живота.
Циљ евалуације Програма спровођењем тестирања пре и после обуке је да се сагледају ефекти обуке и
евентуално увиде пропусти и могућности унапређења како би се у наставку реализације унапредили.

2. МЕТОДЕ ОБУКЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
Пројекат обуке за децу 2-4. разреда основних школа „Безбедан пут“ се реализује од 2010. године. Обуку
реализује невладина организација „Асоцијација за унапређење саобраћаја“ уз финансијску подршку Градске
Општине Земун. Испрва се састојао од једночасовне наставе са применом анимираних мултимедијских
садржаја, а у последње време је допуњен и практичном обуком на полигону. Обуку је до сада похађало око
15.000 деце у школама на територији градске општине Земун.
Предмет овог истраживања је обука са евалуацијом која је спроведна у периоду од 1. до 5. марта
2011. године, у пет (5) основних школа у Земуну: ОШ „Соња Маринковић“, ОШ „Сава Шумановић“, ОШ
„Светозар Милетић“, ОШ „Мајка Југовића“ и ОШ „Горња Варош“. У свакој школи Програм је реализован
у току једног дана. То је подразумевало следеће: претходно тестирање (деце другог, трећег и четвртог
разреда), одржавање наставе, а потом опет тестирање.
Претходно тестирање вршено је уз помоћ учитељица које су најчешће одабирале по 10 ученика (по
правилу најбољи ученици) у сваком разреду и обезбеђивале самостално и исправно попуњавање тестова.
С обзиром да међу децом првог разреда још увек има деце која не знају да пишу и читају, њихово тестирање
није вршено. У појединим школама нису спроведена сва предвиђена тестирања. Тест се састоји од укупно
осамнаест (18) питања прилагођених узрасту и степену знања ученика. Десет (10) питања су сликовитог
типа са понуђеним по два (2) одговора, односно по две слике од којих једна приказује безбедно, а друга
небезбедно понашање (слика 1). Одабир тачног одговора вршен је уписивањем знака X код одговарајуће
слике. Осам (8) питања су текстуалног типа, у форми питања на које треба дати одговор заокруживањем
понуђених ДА или НЕ у три (3) случаја и уписивањем описног одговора у пет (5) случаја.
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Слика 1. Тест за евалуацију

На почетку обуке ученицима су дељени флајери са саветима деци и родитељима о безбедном учешћу
деце у саобраћају, и тестом који су деца претходно попуњавала. Потом би уследило предавање о саобраћају
и безбедности саобраћаја са посебним освртом на садржаје који указују на то шта утиче на безбедност деце
у саобраћају. Затим би уследила пројекција анимираног (цртаног) филма у трајању од 15 минута којим се
обрађује пет (5) типичних ситуација значајних за безбедност деце у саобраћају, и које објашњава спикер.
Свака ситуација приказује небезбедно понашање деце, које може да доводе до саобраћајне незгоде, а потом
и безбедно понашање деце.
1) Прва ситуација је прелазак детета на црвеном светлу семафора, чује се шкрипа кочница аутомобила
и ударац. У следећој сцени дете се буди у болници, а саме последице приказују се на адекватан начин
прилагођене деци (без потресних сцена). У следећој сцени приказано је како треба да се пређе улица
на семафоризованом пешачком прелазу.
2) Друга ситуација је без семафора. Поново се приказује дете које прелази улицу неправилно, овог
пута поред пешачког прелаза, чује се шкрипа кочница аутомобила и ударац. У следећој сцени дете се
поново буди у болници, а након тога приказано је како треба правилно да се пређе улица у случају да
семафор за пешаке не постоји.
3) Трећа ситуација се односи на прелазак улице по изласку из аутобуса. У лошем примеру дете не чека
да аутобус оде него одмах претрчава улицу са наравно негативним крајем. Након тога показује се
позитиван пример када дете изађе из аутобуса и сачека да се аутобус укључи у саобраћај.
4) Следећа сцена приказује дете које хода дуж улице држећи мајку за руку. Након што са друге стране
улице угледа сладоледџију, истргне руку и претрчи улицу у намери да оде по сладолед. Том приликом
га удара аутомобил. У следећој ситуацији приказује се дете које правилно прелази улицу са мајком.
5) Последња приказана ситуација је она у којој се деца играју близу улице након чега им лопта оде на
улицу. Једно дете креће по лопту, излеће пред аутомобил који га удара. Као и у претходним примерима,
након негативног, погрешног поступања дат је позитиван пример у коме се играју у парку, на месту
које је за то предвиђено.
Предавач је током пројекције додатно појашњавао ситуације (слика 11), а након тога, у преосталих 15
минута је вршена анализа анимираног филма и притом је дискутовано о томе шта им се свидело, а шта не,
а затим и шта је добро, а шта не у којој ситуацији.
Након завршене обуке поново би било вршено тестирање ученика на исти начин као и код претходног
тестирања.
Подаци о тестирању су обрађени и формирана је база података као основ за даље анализе.
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Евалуација обуке вршена је на узорку од 112 ученика који су тестирани пре обуке и 121 ученика после
обуке. У ОШ Светозар Милетић тестирано је само 10 деце, и то мешовито из свих разреда и пре обуке па
су ови подаци од значаја само за свеукупну анализу. У 2. разреду ОШ Сава Шумановић није било тестиране
деце пре обуке. Осим у 4. разреду ОШ „Мајка Југовића“, где је тестирано 9 ученика после обуке и 2. разреду
ОШ Соња Маринковић, где је тестирано по 12 ученика и пре и после, у свим осталим разредима и ОШ
тестирано је по 10 ученика и пре и после.

Слика 2. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 3. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Ако се посматра укупан биланс обуке види се да је проценат тачних одговора после обуке порастао
за разлику од 3,4% (са 76,7% пре обуке на 80,1% после обуке). Посматрано по ОШ, једино „Горња Варош“
бележи погоршање резултата (разлика од 1,3%), док је у осталим забележено побољшање. Највећи помак
остварен је у ОШ „Сава Шумановић“ где је остварено побољшање са разликом од 11,7%. У ОШ „Светозар
Милетић“ није вршено тестирање после обуке, али је пре обуке вредност већа него у свим осталим школама,
било пре или после тестирања. Слика 2 приказује укупне резултате по ОШ.

Слика 4. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 5. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Посматрано по разредима, остварено је побољшање у свим случајевима. Највећи помак је остварен у 3.
разреду (разлика од 6,1%), потом у 2. (разлика од 5,1%), а најмањи у 4. разреду (разлика од 0,2%). Међутим,
стартни ниво знања у 4. разредима је већи него у осталим разредима.
Кад се пореде међусобно 2. разреди, по позитивном резултату се издваја ОШ „Соња Маринковић“
(разлика од 10%), док се по негативном издваја ОШ Горња Варош (разлика од 7,8%). У 3. разредима се
уочава побољшање у свим разредима са највећим побољшањем у ОШ „Сава Шумановић“ (разлика од 15%).
И у 4. разредима се примећује побољшање у свим разредима, а највећи помак је такође остварен у ОШ
„Сава Шумановић“ (разлика од 7,2%). Слике 4, 5. и 6. приказују резултате по разредима.
У ОШ „Соња Маринковић„ остварен је помак у свим разредима, али је највећа разлика у 2. (10%), потом
у 3. (3,1%) и најмања у 4. (0,5%). Резултати у ОШ „Сава Шумановић“ показују позитивне резултате и у 3. и
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4. разреду (разлике од 15% и 7,2%, респективно). У ОШ „Мајка Југовића“ је такође остварено унапређење,
али је оно мање изражено. Разлике износе 5,5% и 2,8% респективно за 2. и 3. разред. Коначно, у ОШ „Горња
Варош“ је у 2. разреду остварено погоршање знања са разликом од 7,8%, мање побољшање у 3. разреду са
разликом од 3,3% и минорно побољшање у 4. разреду са разликом од 0,6%. Резултати су дати на сликама 7,
8, 9. и 10.

Слика 6. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 7. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 8. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 9. Преглед тачних одговора ученика свих
школа, пре и после едукације

4. ДИСКУСИЈА
С обзиром да се Пројекат реализује од 2010. године, то су деца трећег и четвртог разреда већ прошла
предметну обуку током 2010. године. Код те деце је често, током наставе препознато да са сећају појединих
садржаја, и у неким ситуацијама због тога губе и даље интересовање за праћење наставе. Узраст 4. разреда
је ментално најзрелији, има најразвијеније когнитивне особине међу анализираним разредима па су и на
претходном тестирању показали најбоље резултате. Ово се може објаснити добрим општим знањима или
пристојном ретенцијом везаном за обуку од претходне године. С друге стране, чињеница да резултати оба
тестирања износе око 80% указује да постигнути ниво знања није на задовољавајућем нивоу. Ово указује
да треба преиспитати програм обуке, односно усклађеност са питањима из теста, као и можда преиспитати
потребу да се питања преформулишу. Ово посебно кад се узме у обзир да просечни укупни резултати
постигнутог знања износе око 80%.
Узраст 2. и 3. разреда је постигао врло сличне резултате (са врло малом разликом у претходном
тестирању у корист 2. разреда). Ово би се могло објаснити одговарајућом прилагођеношћу програма баш
овим узрастима јер се код њих примеђује унапређење знања.
За ове анализе укупних резултата, укупан узорак по разредима и ОШ износи бар 30, па се резултати
могу сматрати валидним. Међутим, сваки разред понаособ има узорак од око 10 ученика па су резултати
дати само информативно.
Треба напоменути и да је пројекат у међувремену осавремењен и допуњен практичним садржајима на
полигону што је значајно утицало на заинтересованост и фокусирање пажње на наставу.
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Слика 10. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 11. Одржавање наставе

5. ЗАКЉУЧАК
У ранијим истраживањима је већ показано да едукација деце у безбедности саобраћаја може да повећа
знање. Приказаним програмом обуке и евалуацијом су не само потврђени ти налази већ је, што је можда
још важније, извршена оцена прилагођености предметног програма деци узраста 2-4. разреда, и извучене
су поуке за унапређење реализације Пројекта. Унапређење се може вршити у свим фазама: претходном
тестирању, извођењу наставе и тестирању након наставе. Требало би преиспитати питања са теста и можда
их више усагласити са програмом обуке и узрастом. Такође, унапређење је могуће и у поступку тестирања
јер је могуће да учитељи и учитељице њих помажу деци приликом решавања теста. Узорак по одељењима
би требало да се повећа а избор деце вршити на случајан начин (рецимо жребом). Коначно, приликом
реализације Пројекта није постојала контролна група па би најзначајнији напредак у поступку тестирања
био остварен управо одабиром овакве групе. У поступку извођења наставе треба формулисати додатна
објашњења везана за поједина питања из евалуационог теста (због ограничења обима овог текста ови
резултати нису приказани). Корисно би било и да се резултати претходног тестирања анализирају пре
обуке па да се током наставе посебна пажња обрати на питања за која је било најмање тачних одговора.
Овим би се директно утвђивала образовна потреба и настава ad hoc прилагођавала полазницима.
Спровођење оваквих евалуација приликом реализације сличних пројеката може допринети ефективнијем
коришћењу средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја у локалним заједницама јер се обуке
могу међусобно поредити по квалитету и, што је можда још важније, унапређивати.

6. ЛИТЕРАТУРА
[1] World Health Organization (2008). Global Burden of Disease: 2004 update, ISBN 978 92 4 156371 0
[2] OECD (2004). Keeping children safe in traffic, ISBN-92-64-10629-4
[3] Липовац, К, Јовановић, Д. Нешић, М. (2010). Обавезе јединица локалне самоуправе у спровођењу одредби
ЗоБС-а, V стручни семинар „Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја“, Криминалистичкополицијска академија, ISBN: 978-86-7020-165-1.
[4] Rose 25: Inventory and compiling of a European Good Practice Guide on Road Safety Education targeted
at young people (2005). Project funded by the European Commission, TREN/E3/47-2003, SER-B27020B-E32003-Good Practices-S07.28326, Kuratorium für Verkehrssicherheit, Austria.

70

