
 

Управление на мобилността в училищата 

Въведение 

Обучението за поведение и начин на живот, щадящи околната среда започва от училището и 
следователно учениците са най-важната целева група в областта на управление на мобилността. 
Образоването по мобилност в училищата може както да увеличи безопасността на децата от 
трафика, така и да изгради поведение за устойчива мобилност от страна на учителите и 
родителите. Училищата може да допринесат за намаляване използването на автомобилите 
отначало около училищата и в последствие в околните жшилищни райони, където живеят 
учениците. Освен това учениците и общата култура на образование, която те споделят, създават 
благоприятна среда за разработването на и прилагането на демонстрационни проекти 
за схеми на устойчива мобилност, които могат да задействат промени в поведението сред  
местното население като родители и/или съседи и т.н. 
Образоването по мобилност трябва да осведоми младите хора за възможностите за устойчиви 
транспортни схеми когато се придвижват от къщи, да ги научат как да използват и как да 
променят културата на мобилност на техните семейства и приятели. От добре образованите деца 
може да се очаква да поддържат устойчива мобилност в района, където живеят и играят. 
 
Цели 
Управлението на мобилността за училищата има общата цел да образова хората и да поощри 
промяна в тяхното поведение към по-малко използване на автомобилите в ежедневието. 
Повишаването на осведомеността покрива всички дейности, които привличат вниманието на 
обществеността към негативните ефекти на неконтролираното увеличаване на трафика, 
свързаното с това влошаване на околната и социалната среда, както и към алтернативните схеми 
за устойчива мобилност. В тази връзка дейностите за осведомяване трябва да имат за резултат:  
1.Подобряване на осведомеността за пътуване на учителите, учениците и техните семейства, 
когато правят избора си за транспорт и придвижване. 
2.Намаляване на разходите за мобилност за учители и родители чрез използване по-често на 
устойчиви транспортни схеми. 
3.Подобряване на трафика в районите около училищата (задръстване, паркиране и т.н.) и 
следователно в съответните им места за живеене. 
4.Намаляване на вредното влияние върху околната среда и замърсяване около училищата. 
5.Подобряване на безопасността на трафика около училищата. 
6.Подобряване на здравето и производителността на учениците и учителите. 
7.Подобрено познание на учениците, учителите и техните семейства по въпросите на устойчивата 
мобилност, както и съвременни умения за каране на велосипеди, кънки, скейт-бордове и др. 
 
Мерки 

ОУ „Пенчо Славейков“  

се включва в кампанията 

„Управление на 

мобилността в 

училищата“, като призовава 

учители и родители на  

31 октомври 2012 година 

да се придвижат до  

училище без автомобил. 


