VARNA MOBILNOST je sodoben način

SPECIFIČNA NAČELA
VARNE MOBILNOSTI so:
• načelo kulture vedenja v prometu
(pravila ravnanja v prometu, vedenje, moralne
vrednote),
• načelo telesnega gibanja in skrb za zdravje in
• načelo ohranjanja okolja in skrb za čisto okolje.

TRAJNOSTNA MOBILNOST
je koncept, ki spodbuja trajnostni promet
z namenom spreminjanja stališč in potovalnih
navad ljudi kot npr. spodbujanje, da otroci
prihajajo v šolo peš, s kolesom, javnim
prevozom.

POVEZAVE
Strategija kulture vedenja in vzgoja za
varno mobilnost otrok in mladostnikov
v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020
www.mizs.gov.si/, www.zrss.si/
Smernice za šolske poti
www.mizs.gov.si/
www.avp-rs.si/
Koncept Usposabljanja za vožnjo kolesa
in kolesarski izpit
www.mizs.gov.si/, www.zrss.si/
Nacionalni program varnosti cestnega prometa
za obdobje 2013 – 2022
www.avp-rs.si/

Izdal in založil: Zavod RS za šolstvo

življenja in dela v vrtcih in šolah, ki spodbuja
in krepi veščine za kulturo vedenja
v prometu, zdrav način življenja, odnos
do okolja ter ekonomičnost vlog
udeležencev v prometu.

PROMETNA VZGOJA
je načrtovana in celovita
vzgoja in izobraževanje
za varno udeležbo
v prometu.

NAMEN varne mobilnosti
v vzgoji in izobraževanju je razvijanje, krepitev
znanja in veščin pri otroku za varno mobilnost ter
z aktivnim in inovativnim pristopom dvigniti raven
pismenosti.

VLOGA VODSTVENIH
DELAVCEV je:
• spodbujati strokovne delavce k načrtnemu
izvajanju ciljev ter spremljati izvajanje
prometne vzgoje/varne mobilnosti v VIZ,
• spodbujati krepitev znanja in veščin z
inovativnimi pristopi poučevanja in učenja,

VLOGA OTROK je:
• krepiti znanje in veščine z lastnimi,
proaktivnimi pristopi,
• sodelovati, se medsebojno povezovati ter
spodbujati,
• pridobivati socialne in komunikacijske veščine,

• imenovati strokovnega delavca, ki koordinira
aktivnosti ter z njim redno sodelovati in

• razvijati kritično mišljenje, oblikovati ustrezna
stališča ter vedenja o prometni kulturi ter
varni mobilnosti.

• zagotavljati različne oblike usposabljanja in

• sodelovati in povezovati se z deležniki, da
bi v sodelovanju z njimi z različnimi ukrepi
zagotovili varne poti in prometno ureditev
v okolici vrtcev in šol,

VLOGA STROKOVNIH
DELAVCEV je:

• spodbujati sodelovanje in povezovanje z
deležniki.

• vključiti varno mobilnost v vizijo VIZ, jo
implementirati, evalvirati ter nadgrajevati.

CILJI so:
• razvijati inovativne in učinkovite metode
poučevanja,
• razvijati in krepiti znanje in veščine za kulturo
vedenja in sobivanja v prometu,

• koordinirati področje varne mobilnosti v VIZ,
• spodbujati izvajanje ciljev varne mobilnosti,
• usposabljati in izmenjevati izkušnje z drugimi
strokovnimi delavci,
• razvijati inovativne in aktivne pristope
poučevanja in učenja,
• krepiti zaupanje v otroke,
• ozaveščati otroke o kulturi vedenja v prometu,
varnem vključevanju v promet, gibanju
za zdravje, informiranju in odgovornosti
posameznika,
• stalno in sprotno spremljati področje varne
mobilnosti,
• spodbujati sodelovanje in povezovanje
z ostalimi deležniki,
• razvijati varno mobilnost z lastnim zgledom
mobilnosti in
• razvijati kritično mišljenje in oblikovanje
ustreznih stališč pri otrocih.

