
„Да се направи разлика“
комуникација и работа со заедницата  

This project has been funded with support from the European 
Commission. This project refl ects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.



Развојот на одржливата мобилност е основен фактор за градовите и заедниците погодни за климата за живеење. Со цел да се поддржат 
општините во развојот на понуди за одржлива мобилност, проектот Ride & Smile разви идеи за тоа како децата или училиштата можат 
да дадат активен придонес за подобрување .
Со активно решавање на проблемите и преземање практични активности, децата не само што можат рано да научат дека имаат 
различни опции за правење свесни избори за мобилност. Раното ангажирање, исто така, влијае на тоа како децата постапуваат подоцна 
како возрасни.
Во контекст на малите училишни проекти, учениците можат да учествуваат и како експерти во планирањето и дизајнирањето 
на сопствената средина за живеење и маршрутите до училиште. Од една страна, тоа значи дека најпрво треба да се согледаат, 
документираат и анализираат секојдневните проблеми на пр. сообраќајот на патиштата или безбедноста на пат до училиште (на 
пр. со броење сообраќај, со анкети, со набљудувања итн.). Од друга страна, тоа значи и дека не мора да остане со анализирање и 
прифаќање. На часовите се посочуваат и тестираат предлозите и решенијата. 
Потребно е многу убедување за да се спроведат подобрувања заедно со родителите или општината. Пред сè, важно е да се 
сензибилизираат родителите или општината за прашања како што се состојбата во сообраќајот, опасните точки или поплаките. Ова 
функционира особено добро ако децата прво самите ги идентификуваат проблемите и, ако е можно, дури и ги анализираат врз 
основа на податоци (на пр. сообраќајни брои, фото документација итн.). Тие потоа можат да развијат предлози за решенија и да им ги 
претстават на родителите и/или на носителите на одлуки.
Следниве примери покажуваат како учениците можат да учествуваат како експерти во планирањето и дизајнирањето на сопствената 
животна средина и маршрутите до училиштето и на тој начин да дадат активен придонес за подобрување.

Пример 1:
На нашето училиште му треба специфичен простор за безбедно и сигурно складирање на велосипеди.
• Децата ја документираат моменталната ситуација во училишниот двор со помош на фотографии (на пр., велосипеди лежат наоколу, 

велосипеди стојат незаштитени на дожд).
• Децата собираат идеи за тоа како може да се подобри состојбата во училишниот двор.
• Учениците креираат презентација во која ги посочуваат проблемите и ги покажуваат своите предложени решенија (во овој случај, на 

пр. простор за складирање велосипеди на теренот на училиштето).
• Учениците го презентираат својот проект пред родителите и/или општинските носители на одлуки.

Пример 2:
Ограничувања на брзината околу училиштето
• Децата ја документираат моменталната ситуација во сообраќајот околу училиштето (на пр. сообраќајни брои, мерења на брзина, 

видео документација).
• Децата собираат идеи за тоа како може да се подобри состојбата во сообраќајот
• Учениците подготвуваат презентација во која ги посочуваат проблемите што ги идентификувале и предлагаат решенија (на пр., 

ограничување на брзината, поставување безбедни велосипедски патеки, редовни проверки од локалната полиција, поставување на 
штитници за премин со помош на родители).



• Учениците го презентираат својот проект пред родителите и/или носителите на одлуки во заедницата

Пример 3:
• Идентификувајте маршрути до училиштето и преземете акција за да се обезбеди безбедност на патот до училиште.
• Децата ја документираат моменталната ситуација на маршрутите до училиште (на пр. сообраќајни броила, фотографии од возила на 

тротоар/велосипедска патека)
• Децата собираат идеи како да ги направат маршрутите до училиште побезбедни
• Учениците создаваат презентација во која ги посочуваат проблемите што ги идентификувале и ги истакнуваат нивните предложени 

решенија (во овој случај, на пример, идентификување на заеднички правци до училиште, потоа правење што е можно побезбедни 
и назначување за сите деца преку училишна рута мапи, формирање партнери за училишни маршрути или поставување родителски 
постојки)

• Учениците го презентираат својот проект пред родителите и/или носителите на одлуки во заедницата.

Пример 4:
Безбедни и небезбедни места во нашиот град
• Децата ја документираат моменталната ситуација во местото каде што живеат и одат на училиште (на пр., истражување на област, 

фото сафари, пишување извештаи за искуство) и идентификуваат места на благосостојба и страв во процесот
• Децата собираат идеи како да ги елиминираат чувството на страв
• Учениците креираат презентација во која ги посочуваат и идентификуваат небезбедните локации и предлагаат решенија (тука, на 

пр., подобрување на осветлувањето, подобрување на квалитетот на престојот преку создавање зелени површини или игралишта)
• Учениците го презентираат својот проект пред родителите и/или општинските носители на одлуки.

Сепак, навиките се стабилни. Родителите кои редовно ги носат децата на училиште со автомобил од различни мотиви, не можат 
да бидат разубедени со еднократни акции. На возачите кои се навикнати да возат брзо низ населени места ќе им биде тешко да го 
променат ваквото однесување. И да се убедат локалните власти да инвестираат пари или да преземат насочени мерки за подобрување 
на училишната ситуација, на пример, не е лесно. Следниве совети можат да им бидат корисни при спроведувањето на проектните 
планови:

Убедувањето е важно – рушење на бариери
Рушењето на бариерите и убедување на родителите и општините   има предности за децата да се осамостојат, да се движат наоколу, 
да одат пешки до училиште. Или дека општината мора да обезбеди безбедни рути до училиштето преку активно подобрување на 
состојбата во сообраќајот во училишната средина. Ова бара постојана информација и комуникација. Децата, исто така, мора да ја 
искусат оваа содржина низ училницата и, ако е можно, да ги носат информациите дома.

Чекор по чекор - малите чекори водат до успех
Како по правило, нереалните цели или барања брзо доведуваат до отфрлање од родителите и заедниците. Меѓутоа, ако децата 



развијат свои предлози (на пр., мали, реални и остварливи мерки) врз основа на нивните резултати од наставата и потоа ги 
презентираат на родителите и/или на оние што донесуваат одлуки во заедниците, вторите веројатно ќе бидат поподготвени да ги 
спроведат соодветни мерки и со тоа да се даде првичен придонес за подобрување.

Барање родителска и општинска одговорност
Родителите и локалните власти се со поголема веројатност да бидат убедени ако сите вклучени (училиште, деца, родители и локални 
власти) се на бродот и се обврзани на соодветна мерка (на пример, обезбедување безбедни и добри рути до училиште, без паркирани 
автомобили на раскрсници или на тротоари, помагала за преминување, семафори доколку е потребно, ограничување на брзината 
на сообраќајот на автомобили во училишната средина и станбена зона, застанувања на родители доколку е потребно, забрани за 
застанување во училишниот простор, проверки).

Ништо не се случува наеднаш – потребно е време
Ако сакате да допрете до родителите и заедниците, има смисла и неопходно е редовно и во сите одделенија да се осврнувате на 
релевантните теми на часовите, проектите, училишните фестивали и настани и на тој начин да ги вкотвите во училишниот живот и, ако 
е можно, во наставната програма. Сите акции и напори мора да се повторуваат редовно и што е можно јавно, за да бидат постојано 
информирани и вклучени „идните“ генерации ученици и нивните родители.

Се разбира, идеите, примерите и советите дадени овде се само предлози кои мора да се прилагодат на соодветните можности и 
потреби на вашето училиште. Како почетна точка, размислете и разговарајте заедно со децата и колегите од вашето училиште. Какви 
проблеми постојат во вашето училиште? Кои се особено итни за решавање? За кој предизвик сакате да го направите првиот чекор и со 
тоа да придонесете за подобрување на целокупната состојба преку прва мала активност.



АНЕКС : Четиво за на час 

Кампања “Улици за деца “ :
Кампањата за чисти улици е Европска коалиција која сочинува повеќе од 70 невладини организации кои имаат за цел да ги поттикнат 
градовите да се ориентираат кон употреба на еколошки вид на транспорт.# Streetsforkids е иницијатива која има за цел да постави 
безбедни и чисти улици до секое училиште до годината 2030 во градовите низ Европа. 

НА што се однесува терминот “Училишна улица “? 
Училишна улица е стратешки поставена улица/патека за велосипед која има за цел да го сопре транспортот со моторни возила , барем 
за време на периодот кога децата одат на училиште и заминуваат од училиштето. 

Зошто ваков вид на кампања? 
Овој вид на кампања има за цел да ја подигне свеста за ризикот од загадувањето како и безбедноста во сообраќајот, да влијае врз 
одлуките за тоа каков транспорт треба да се  користи и да поттикне незагадувачки решенија ( пешачење, возење велосипед, јавен 
транспорт, комбинирана мобилност) . Несреќите во кои страдаат децата, предизвикани од автомобилите се сеуште многу чести во 
Европските градови. Повредите од удар на автомобил се главен причинител за смрт кај децата и младите на возраст од 5 до 29 години. 
Децата треба да имаат можност безбедно да пешачат, возат велосипеди и скутери до училиште без да дишат загаден воздух и да се 
соочуваат со опасен сообраќај. Од овде потекнува и потребата за ваква кампања. 

Како функционира? 
Оваа кампања се фокусира на градење на убави, шарени и забавни улици. Комуникацијата е важна и затоа е битно да се едуцираат 
родителите  како и самите деца. Вообичаено е за родителите да ја гледаат само лошата страна во случај кога го паркираат својот 
автомобил подалеку, изгубеното време во шетање до училиште. Оваа кампања има за цел да  ги поттикне локалните заедници да 
организираат улични игри, забави како и организирано групно возење на велосипед.  
Комуникацијата функционира преку страната која е посветена на оваа кампања како и социјалните медиуми. Учесниците имаат за 
задача да ги испраќаат фотографиите од учество на вакви настани со цел да покажат дека истото е забавно и изводливо. На овие 
канали можете да ги пронајдете сите настани : следниот ќе се одржи на 5ти Мај 2023. “Чисти градови “обезбедува материјали за 
комуникација , постери, стикери како и банери на кои што пишува “Ние сакаме улици до училиште! . Вклучува и пдф фајлови за 
принтање , видеа, писма до градоначалници, директори како и извадоци од пресови.  

Што претставуваат логото и слоганот? 
Логото е во форма на улица-виножито која ги поврзува училиштето со живеалиштата. Истото има за цел да покаже дека улиците треба 
да се безбедни . Логото беше креирано во процес кој вклучи Европски групации кои го имаат овој проблем како што се Spanish Revuelta 
Escolar, British Mums For Lungs, La Rue et à nous, Kidical Mass. Во Мај 2022 приближно 400 групи излегоа на улица викајќи “ Streets for 
kids” ( Улици до училишта! ).
Видете ги мапите и ведео снимките на веб страната.  



Како да учествувате во акцијата #StreetsForKids ? 
Изберете го училиштето, улицата, и дејството кое најмногу ви одговара. Испратете покана преку мејл и почнете да постирате на 
социјалните медиуми. Најчесто се што треба да направите е да ги прашате локалните градоначалници и општината една недела 
пред одржувањето. Потоа треба да се регистрирате на сајтот .  Испринтајте постери, стикери, знаци, и доколку сте во можност 
дистрибуирајте ги до училиштата. За време на настанот фотографирајте , ќе добиете насоки за тоа како да фотографирате деца без 
нарушување на приватноста со цел споделување на истите на социјални медиуми со ознака #StreetsForKids!


