


 

ESTET учебен блок Екологичен транспорт  

Заглавие на проект за 
практическо обучение  Зелена карта на града SLP код SLP1.1  

Вид ресурс Проект за практическо 
обучение (SLP) 

Вид 
обучение 

Активно учене/ учене чрез 
правене 

Продължителност на 
дейността (в минути) 2 дни работа на терен Учебни 

резултати 

● Придобиване на знания 
относно различните 
видове екологичен 
транспорт.  

● Разбиране на 
значимостта от 
предоставяне на 
информация за 
видовете екологичен 
транспорт на туристи и 
хора с различни нужди 
за достъп. 

● Придобиване на 
задълбочени познания 
относно влиянието на 
екологичния транспорт 
върху устойчивия 
туризъм. 

● Научаване как 
екологичният транспорт 
може да допринесе за 
изграждане на устойчив 
туризъм за туристите и 
местното население. 

Цел на проекта за 
практическо обучение 

Основната цел на този проект е да помогне на ПОО обучаемите 
да разберат по-добре ползите от екологичния транспорт, докато 
проучват и разглеждат родните си градове. Те ще могат да 
научат какви видове природосъобразен транспорт са налични в 
градовете им и колко достъпни са те за хората и най-вече за 
туристите. В допълнение, могат да научат повече за обектите в 
дестинацията и колко добре са свързани те с различните 
природосъобразни форми на транспорт.  



Въведение Замърсяването, особено това, което се генерира от различни 
видове транспорт е основен проблем и предизвикателство за 
всички големи градове по света. Много местни правителства и 
общини се опитват да адаптират градския си пейзаж и да 
образоват местното население относно различни алтернативни 
методи на транспорт. Добри и вдъхновяващи примери за такива 
места са Гент в Белгия (The Innovative Way Ghent, Belgium 
Removed Cars From The City) и Копенхаген в Дания (Is 
Copenhagen the World's Most Sustainable City?). 
Туристите, които пътуват до градски дестинации, също са важна 
група, която трябва да се вземе предвид в този процес. Много 
туристи използват коли под наем или таксита, за да се 
придвижват в града от един до друг обект, което не само 
допринася за замърсяването, но има и негативно влияние върху 
трафика и задръстванията. 

Предизвикателство В много случаи повечето туристи не са запознати с ползите от 
алтернативния и екологичен транспорт. В градските дестинации 
за тях е важно да достигнат до забележителностите възможно 
най-бързо. Затова те наемат кола или вземат такси. Не се 
нуждаят от допълнителна информация как да направят това. В 
много случаи обаче заради трафика достигат до дестинацията 
си по-бавно от очакваното. В допълнение, разходите им 
значително се увеличават.  

Задача Вашата задача е да създадете карта, която съдържа поне 1 
маршрут за даден вид екологичен транспорт. Изберете 
основните атракции, които туристите могат да посетят по 
маршрута. След това намерете информация и опишете какъв 
транспорт може да се използва (например ходене пеша, 
колело, обществен транспорт и др.).  
За да изпълните задачата си, на гърба на картата трябва да 
включите следната информация:  

● Кои са най-привлекателните обекти в града ви и може ли 
да се стигне до тях с природосъобразни начини и видове 
транспорт?  

● Какви природосъобразни превозни средства могат да се 
наемат или използват във вашия град?  

● Кои от наличните екологични превозни средства могат да 
се отдават под наем или да се използват от хора с 
различни нужди за достъп, като лица с увреждания, 
възрастни хора, семейства с малки деца и др.?  

● Какво е необходимо, за да се наеме такова средство и 
къде може това да се случи във вашия град? 

● Колко време отнема природосъобразният маршрут? 
 

За да си набавите туристически карти, на които са обозначени 
забележителностите в града ви, отидете в туристическите 
информационни офиси и центрове или в местния отдел по 
туризъм към общината. Там може да съберете подробна 

https://www.youtube.com/watch?v=sEOA_Tcq2XA
https://www.youtube.com/watch?v=sEOA_Tcq2XA
https://www.youtube.com/watch?v=pUbHGI-kHsU
https://www.youtube.com/watch?v=pUbHGI-kHsU


информация за атракциите, както и за алтернативните 
екологични транспортни средства.  Също така може да си 
сътрудничите с безплатни местни екскурзоводи, които 
обикновено организират обиколки за туристи. От тях може да 
получите и ценна информация за алтернативни маршрути, 
природосъобразни практики и други полезни съвети, които да 
използвате при създаване на маршрутите си.  
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