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„A face o diferență“ - comunicarea și colaborarea cu comunitatea

Dezvoltarea mobilității durabile este un factor esențial pentru orașe și comunități locuibile și prietenoase cu clima. Pentru a sprijini municipalitățile 
în dezvoltarea de oferte de mobilitate durabilă, proiectul Ride & Smile a dezvoltat idei despre cum pot copiii sau școlile să contribuie activ la 
îmbunătățirea acestui aspect.
Prin abordarea activă a problemelor și prin luarea de măsuri practice, copiii pot învăța de la bun început că au o varietate de opțiuni pentru a 
face alegeri conștiente în materie de mobilitate. Implicarea timpurie are, de asemenea, un impact asupra modului în care copiii acționează mai 
târziu ca adulți.
În contextul unor proiecte școlare de mici dimensiuni, elevii pot participa, de asemenea, în calitate de experți în planificarea și proiectarea pro-
priului mediu de viață și a traseelor spre școală. Pe de o parte, acest lucru înseamnă că mai întâi trebuie percepute, documentate și analizate 
(de exemplu, prin numărători de trafic, sondaje, observații etc.) problemele cotidiene legate, de exemplu, de traficul rutier sau de siguranța pe 
drumul spre școală. Pe de altă parte, aceasta înseamnă, de asemenea, că nu trebuie să se rămână doar la analiză și acceptare, ci că în cadrul 
lecțiilor sunt elaborate, evidențiate și testate și îmbunătățiri sau propuneri de soluții.
Este nevoie de multă convingere pentru a implementa îmbunătățiri împreună cu părinții sau cu municipalitatea. În primul rând, este importantă 
sensibilizarea părinților sau a municipalității cu privire la aspecte precum situația traficului, punctele de pericol sau nemulțumirile. Acest lucru 
funcționează deosebit de bine dacă copiii identifică mai întâi ei înșiși problemele și, dacă este posibil, chiar le analizează pe baza unor date (de 
exemplu, numărători de trafic, documentație foto etc.). Ei pot apoi să elaboreze propuneri de soluții și să le prezinte părinților și/sau factorilor de 
decizie.
Următoarele exemple arată cum pot participa elevii, în calitate de experți, la planificarea și proiectarea propriului mediu de viață și a traseelor 
spre școală, contribuind astfel în mod activ la îmbunătățire.

Exemplul 1:
Școala noastră are nevoie de un spațiu specific pentru depozitarea în condiții de siguranță și securitate a bicicletelor.
• Copiii documentează situația actuală din curtea școlii cu ajutorul fotografiilor (de exemplu, biciclete aruncate pe jos, biciclete care stau nepro-

tejate în ploaie).
• Copiii colectează idei despre cum ar putea fi îmbunătățită situația din curtea școlii.
• Elevii creează o prezentare în care evidențiază problemele și arată soluțiile propuse (în acest caz, de exemplu, o zonă de depozitare a bicic-

letelor în curtea școlii).
• Elevii își prezintă proiectul părinților și/sau factorilor de decizie din comunitate.

Exemplul 2: 
Limitele de viteză în jurul școlii
• Copiii documentează situația actuală a traficului în jurul școlii (de exemplu, numărători de trafic, măsurători de viteză, documentație video).
• Copiii colectează idei despre cum ar putea fi îmbunătățită situația traficului. 
• Elevii pregătesc o prezentare în care evidențiază problemele pe care le-au identificat și propun soluții (de exemplu, limitarea vitezei, instala-

rea de piste de biciclete sigure, controale regulate de către poliția locală, instalarea de paznici la trecerea de pietoni cu ajutorul părinților).



• Elevii își prezintă proiectul în fața părinților și/sau a factorilor de decizie din comunitate.

Exemplul 3: 
Identificarea rutelor spre școală și luarea măsurilor pentru a asigura siguranța pe drumul spre școală.
• Copiii documentează situația actuală a traseelor spre școală (de exemplu, numărători de trafic, fotografii ale vehiculelor pe trotuar/pistă de 

biciclete)
• Copiii colectează idei despre cum să facă traseele spre școală mai sigure 
• Elevii creează o prezentare în care evidențiază problemele pe care le-au identificat și prezintă soluțiile pe care le propun (în acest caz, de 

exemplu, identificarea rutelor comune către școală, apoi transformarea lor în rute cât mai sigure și desemnarea lor pentru toți copiii prin inter-
mediul hărților rutelor școlare, formarea de parteneri pentru rutele școlare sau înființarea de opriri pentru părinți)

• Elevii își prezintă proiectul în fața părinților și/sau a factorilor de decizie din comunitate.

Exemplul 4: 
Locuri plăcute și locuri înspăimântătoare din orașul nostru
• Copiii documentează situația actuală pornind de la locul în care locuiesc și merg la școală (de exemplu, explorarea districtului, safari foto, 

scrierea de rapoarte de experiență) și identifică locurile plăcute și cele înfricoșătoare în acest demers
• Copiii colectează idei despre cum să elimine sau cel puțin să dezamorseze locurile neplăcute.
• Elevii creează o prezentare în care evidențiază locurile neplăcute identificate și arată soluțiile pe care le propun (aici, de exemplu, 

îmbunătățirea iluminatului, îmbunătățirea calității locurilor prin crearea de spații verzi sau locuri de joacă)
• Elevii își prezintă proiectul părinților și/sau factorilor de decizie municipali.

Cu toate acestea, obiceiurile sunt stabile. Părinții care își duc în mod regulat copiii la școală cu mașina din diverse motive nu pot fi descurajați 
de acțiuni punctuale. Șoferii care sunt obișnuiți să circule rapid prin zonele rezidențiale vor avea dificultăți în a-și schimba acest comportament. 
Și nici convingerea autorităților locale să investească bani sau să ia măsuri specifice pentru a îmbunătăți situația școlilor, de exemplu, nu este 
ușoară. Următoarele sfaturi le pot fi de ajutor în implementarea planurilor de proiect:

Convingerea este importantă - plăcile groase trebuie să fie găurite
Trebuie forate „plăci groase“ pentru a convinge părinții și municipalitățile că, de exemplu, există avantaje pentru copii să devină independenți, 
să se deplaseze, să meargă pe jos la școală. Sau că municipalitatea trebuie să asigure trasee sigure spre școală prin îmbunătățirea activă a 
situației traficului în mediul școlar. Acest lucru necesită o informare și o comunicare constantă. Copiii trebuie, de asemenea, să experimenteze 
acest conținut prin intermediul clasei și, dacă este posibil, să ducă informația acasă.

Pas cu pas - pașii mici duc la succes
De regulă, obiectivele sau cerințele nerealiste duc rapid la o respingere din partea părinților și a comunităților. Cu toate acestea, dacă copiii își 
elaborează propriile propuneri (de exemplu, măsuri mici, realiste și fezabile) pe baza rezultatelor învățării lor și le prezintă apoi părinților și/sau 
factorilor de decizie din comunități, aceștia din urmă vor fi probabil mai dispuși să pună în aplicare măsuri adecvate și să aducă astfel o primă 



contribuție la îmbunătățire.

Solicitarea responsabilității parentale și municipale
Părinții și autoritățile locale au mai multe șanse de a fi convinși dacă toți cei implicați (școala, copiii, părinții și autoritățile locale) sunt de acord 
și se angajează să ia o măsură corespunzătoare (de exemplu, asigurarea unor trasee sigure și bune spre școală, interzicerea mașinilor parcate 
în intersecții sau pe trotuare, ajutoare pentru traversare, semafoare dacă este necesar, limite de viteză pentru traficul auto în mediul școlar și în 
zona rezidențială, opriri pentru părinți dacă este necesar, interdicții de oprire în zona școlii, controale).

Nimic nu se întâmplă imediat - este necesară o respirație lungă
Dacă doriți să ajungeți la părinți și la comunități, este logic și necesar să abordați subiecte relevante în mod regulat și în toate clasele în cadrul 
lecțiilor, proiectelor, festivalurilor și evenimentelor școlare și, astfel, să le ancorați în viața școlară și, dacă este posibil, în programa școlară. Toate 
acțiunile și eforturile trebuie să fie repetate în mod regulat și cât mai public posibil, astfel încât „viitoarele“ generații de elevi și părinții acestora să 
fie informați și implicați în mod constant.

Bineînțeles, ideile, exemplele și sugestiile oferite aici sunt doar sugestii care trebuie adaptate la posibilitățile și nevoile școlii dumneavoastră. 
Ca punct de plecare, luați în considerare și discutați împreună cu copiii și colegii din școala dumneavoastră. Ce probleme există în școala 
dumneavoastră? Care dintre ele sunt deosebit de urgente de rezolvat? Pentru care dintre aceste provocări doriți să faceți un prim pas și să 
contribuiți astfel la îmbunătățirea situației generale printr-o primă mică activitate.
Campania „Străzi pentru copii“:



ANEXĂ

Campania „Străzi pentru copii“:
Campania „Orașe curate“ este o coaliție europeană formată din peste 70 de ONG-uri și grupuri de bază care urmărește să încurajeze orașele 
să treacă la transportul cu emisii de gaze zero. #StreetsforKids (Străzi pentru copii) este inițiativa a campaniei Clean Cities, care își propune ca, 
până în 2030, „să fie străzi destinate școlilor („străzi școlare” în fața fiecărei școli“ prin promovarea unor zile de acțiune în orașele din Europa.

Ce este o „stradă școlară“?
O „stradă școlară“ este o strategie de închidere a drumurilor pentru a restricționa traficul motorizat, în cadrul căreia sunt create zone de mers pe 
jos și cu bicicleta în fața școlilor, cel puțin în timpul orelor de curs și a orelor cânt copiii ies din școală.

De ce această Campanie?
Campania dorește să sensibilizeze populația cu privire la riscurile asociate poluării aerului, zgomotului și a siguranței rutiere. Dorește să 
influențeze alegerile în privința deplasării de la domiciliu la școală și să încurajeze utilizarea soluțiilor nepoluante (mersul pe jos, mersul cu bicic-
leta, transportul public sau mobilitatea partajată). Accidentele în care sunt implicați copii, provocate de mașini, sunt încă, din păcate, numeroase 
în întreaga Europă: accidentele rutiere reprezintă principala cauză de deces în rândul copiilor și al tinerilor cu vârstele cuprinse între 5 și 29 de 
ani. Copiii ar trebui să poată să meargă pe jos, cu bicicleta și cu scuterul la școală în fiecare zi, fără a fi nevoiți să respire aer poluat și să traver-
seze drumuri periculoase.  Acesta este motivul pentru care avem nevoie de Campania #StreetsforKids.

Cum funcționează?
Campania se concentrează foarte mult pe aspectul frumos, festiv și colorat al străzilor școlii. Comunicarea este importantă, deoarece părinții și 
cetățenii trebuie „educați“, mai mult decât copiii. De obicei, adulții văd doar „plictiseala“ de a parca departe, simplu pierdere de timp de a face o 
plimbare. În schimb, copiii apreciază spațiul liber pentru a se juca. De aceea, campania încurajează comitetele și entitățile locale să organizeze, 
chiar și pentru o zi, jocuri de stradă, petreceri, plimbări cu bicicleta împreună.
Comunicarea se realizează prin intermediul paginii web dedicate și prin intermediul rețelelor de socializare. Participanții sunt rugați să trimită 
fotografii de la fiecare eveniment, chiar și de la cele mai mici, pentru a dovedi că se poate face și că este distractiv. În aceste canale puteți găsi 
lista evenimentelor: următorul va fi pe 5 mai 2023! Clean Cities pune la dispoziție materiale de comunicare, afișe, dar și insigne, autocolante, un 
banner pe care scrie „Vrem străzi școlare!“ și pdf-uri de tipărit, videoclipuri, scrisori de trimis primarilor și directorilor de școli și comunicate de 
presă.

Ce reprezintă sigla și sloganul?
Sigla reprezintă o stradă curcubeu care face legătura între casă și școală, pentru a sublinia faptul că strada trebuie să devină din nou un loc de 
viață și siguranță. Acesta a fost creat printr-un proces participativ care a implicat grupuri europene foarte sensibile la această problemă, în spe-
cial Revuelta Escolar din Spania, Mums For Lungs din Marea Britanie, La Rue et à nous din Paris și Kidical Mass din Köln. În mai 2022, aproape 
400 de grupuri au ieșit în stradă strigând „Străzi pentru copii“ în fața școlilor din întreaga Europă (vezi harta și fotografiile de pe site!).



Cum puteți participa la o zi de acțiune #StreetsForKids?
Alegeți școala, strada și acțiunea care se potrivește cel mai bine contextului dumneavoastră, trimiteți o invitație prin e-mail și începeți să postați 
pe rețelele sociale. De multe ori, tot ceea ce trebuie să faceți este să cereți permisiunea autorităților cu o săptămână înainte. Apoi, înregistrați-
vă evenimentul pe site, astfel încât să poată fi văzut de toată lumea. Tipăriți afișe, autocolante, panouri, dacă este posibil distribuiți-le la grupuri 
sau școli. În Ziua de acțiune, faceți multe fotografii frumoase - veți primi indicații despre cum să le faceți într-un mod care să respecte intimitatea 
copiilor - și împărtășiți-le în rețea folosind hashtag-ul #StreetsForKids!


