Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
dovoľte mi osloviť Vás s výzvou na zapojenie sa Vašej školy do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, ktorá sa
uskutoční v týždni od 21. do 25. septembra 2015.
Podujatie „Do školy na bicykli“ zažije svoj pilotný celoslovenský ročník, v ktorom chcem zistiť záujem o využívanie
bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za
vzdelaním. Domnievam sa, že pri podpore tohto zdravého spôsobu dopravy je potrebné začať predovšetkým u detí
a mládeže.
Budem preto veľmi rád, keď pri zahájení pilotného ročníka kampane bude aj Vaša škola.
Hlavným cieľom kampane je predovšetkým rozvoj bezpečnejšej dopravnej cykloinfraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti
všetkých účastníkov cestnej premávky, predovšetkým detí, ale v neposlednej rade aj zvýšenie rozsahu a kvality
dopravnej výchovy detí, ako aj podpory rozvoja výstavby a prevádzkovania detských dopravných ihrísk.
Do kampane sa môžete zapojiť vyplnením priloženého on-line dotazníka na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/1ICMW8bLWBuS5PvxOo9jlIQGJu2sfe7tcVYNU2LpVb-M/viewform?usp=send_form
V prípade,
že
Vás
kampaň
zaujala,
nájdete
v tomto
linku:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=180407 návrh aktivít, ktoré môžete v rámci týždňa „Do školy na
bicykli“ s Vašimi žiakmi vyskúšať. Jedná sa o prvý nultý ročník kampane a tak uvedené príklady slúžia iba pre Vašu
inšpiráciu a nie je nutné sa nimi priamo riadiť. Uvítam predovšetkým Vaše vlastné nápady vychádzajúce z Vašich
možností ako aj Vašej každodennej praxe. Vaše nápady, návrhy a bohaté praktické skúsenosti z výchovnovzdelávacieho procesu chcem s Vašim súhlasom využiť pre čo najefektívnejšie nastavenie podmienok nášho
spoločného prvého ročníka celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2016“.
V priloženom linku nájdete aj logo, návrh plagátu a leták „Do školy na bicykli“, ktoré môžete v prípade záujmu využiť
na propagáciu Vašich aktivít.
V priebehu trvania kampane „Do školy na bicykli“ chcem so svojim tímom navštíviť vybrané školy po celom
Slovensku s cieľom prezentovať ciele tejto kampane ako aj vypočuť si Vaše návrhy a nápady.
Všetko to, čo počas kampane aj vďaka Vám zozbieram, použijem okrem iného aj pre vydanie príručky s informáciami
pre školy, akými spôsobmi možno motivovať a inšpirovať žiakov či učiteľov v používaní udržateľných spôsobov
dopravy. Brožúrka poskytne zábavné a inšpiratívne vzdelávacie hry pre žiakov a študentov a bude vychádzať najmä z
nápadov a námetov zo zapojených škôl.
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vopred Vám ďakujem za ochotu venovať pozornosť výzve zapojenia sa do
prvej celoslovenskej kampane „Do školy na bicykli“.
Aj vďaka Vám budeme môcť v blízkej budúcnosti spoločne vytvoriť lepšie podmienky pre naše deti a mládež v oblasti
zvýšenia kvality života pri využívaní bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku.
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