Пешачење или вожња бицикла до школе

Деца воле да пешаче до школе! Воле да буду активна, да проводе време са
друговима, уче да прелезе улицу и тако у школу долазе буднија и спремнија
за наставу.

Најважнији закључци
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•

Наше активности

Школска деца желе да пешаче или возе бицикл до
школе. Порастом свести о могућности пешачења
или вожње бицикла до школе и родитељи су
мењали начине путовања и бирали пешачење и
вожњу бицикла и у друге сврхе.

У пројекту Active Access разне активности подстицале
су децу да у школу пешаче или возе бицикл:

Потребно је школама пружити подршку да би
наставили са активностима након завршетка
пројекта   Active Access, помоћу средстава, мапа,
планова и годишњих догађаја на којима ће
учествовати.

•

Едукација деце о саобраћају даје им самопоуздање
за пешачење или вожњу бицикла до школе, а
њиховим родитељима храброст да им то дозволе.
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Игра саобраћајне змије је примењена у
Копривници, ХР;Букурешту, Алба лулиа & Harghita
County, RO; Pomurje Region, SI; Nicosia, CY.
Педи бус је примењен у: Haute-Savoie, FR; Мурска
Суботи, SI; Никозија, CY; L’Alcudia, ES.
Филмови: такмичење средњошколских ученика
у Никозији, CY и филм о локалној заједници у
Мурској Суботи, СЛ.
Међушколско такмичење у мобилности у HauteSavoie, FR.
Школски планови саобраћаја у Копривници, ХР.
Безбедни путеви до школе у L’Alcudia, ES.
Такмичење у цртању и фотографији у округу
харгита, РО.  

Обратите пажњу на страхове и забринутост
родитеља
Игра саобраћајне змије
Током недеље трајања игре, сваки пут када је дете
дошло у школу пешице и бициклом добило је
налепницу. Налепнице су се скупљале и стављале
на постер змије, све док змија није у потпуности
покривена. Деца воле овај начин награђивања и
поносна су због тога  шта чине за себе и околину.
Педи бус
Деца се састану на аутобуској станици  на путу за школу
и придруже се групи која пешачи у школу. Пешачке
аутобусе воде воде две одрасле особе, најчешће
родитељи или волонтери у заједници. Успех и
континуалност зависи од мотивације ових волонтера.
Пешачки аутобуси су корисни за упознавање људи
са пешачењем у школу, тестирању стаза и повећање
ентузијазма.  

Кораци до успеха
Искористите таленте и ентузијазам деце
Питајте децу да нацртају мапу њихове руте пешачења,
нацртају слике њиховог путовања у школу, сликају
или направе филм о активном путовању. То је јак
позитиван пут да се деца директно укључе. Осећају
се делом пројекта, имају снажан осећај припадности,
поноса и осјећаја да су нешто постигли.  
У Никозији, Кипру, средњошколци су постали
промотери пешачења у школу, снимили филм и
материјале који су остали могли користити у својим
кампањама.
Игра саобраћајне змије јефтин је и једноставан начин
за инспирисање и награђивање деце која у школу
долазе пешице или бициклом. Ствара одрживу навику
која остаје и након завршетка игре и обезбеђује
позитивну слику за промовисање игре родитељима
и локалним медијима.

Укључите локалну саобраћајну полицију и градске
власти како би сте успорили саобраћај око школа,
обезбедите школске патроле и надгледане прелазе.
Старији ученици могу помоћи за надгледање
саобраћаја у близини школе а у неким случајевима и
око пешачких аутобуса.
Оснажите самопоуздање за пешачење у школу, тако
што ћете користити педи бус и игру пешачке змије,
да би родитељи видели да је то забавно и сигурно за
њихову децу.
Градоначелници и чланови градског већа могу видети
да је то корисно за саобраћај у граду.
Покажите родитељима снимак хаоса који стварају
испред школе аутомобилима, јер би то помогло да
размисле о свом саобраћајном избору. Подстакните
родитеље који “морају“ да возе да паркирају даље од
школе и да део пута пешаче.  
Укључите наставнике и директоре
Информишите и оснажите предлоге представљајући
искуства из других земаља и слушајући разлоге за
забринутост и локалне проблеме и прилике. Добро
је одредити једну особу за контакт у школи која би
водила пројекат.
Организујте радионицу да би представили пројекат
наставницима из неколико школа на подручју. Ово
је добар начин да вас схвате озбиљно, поделите
примере из праксе и дајте им прилику да расправе
проблем међу собом, како би се повећао осећај
сарадње и такмичења међу школама.
Осигурајте средства како бисте укључили
активно путовање у наставни програм
Са довољно времена за планирање и пропратне
материјале, наставници могу да створе теме и вежбе
везане за мобилност које могу да користе током
наставе, а које би довеле до активног путовања у
школу. Деца тако могу боље да схвате шта је мобилност
и зашто је за њих саме и за животну средину важно да
у школу пешаче или возе бицикл.
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