Mai multe informaţii:
www.trafficsnakegame.eu
Puteţi urmări campania şi pe Facebook
(www.facebook.com/TrafficSnakeRomania)

Contact
Coordonator România: Asociaţia OER
Braşov, M. Kogălniceanu 23, bl. C7, cam. 301
+40.268.474.209 / +40.268.547.784
office@oer.ro / www.oer.ro.

JOACĂ ŞI TU TRAFFIC SNAKE!
Astfel, traseul tău către şcoală va polua mai puţin.
Distractiv, uşor şi eficient!

Uşor şi eficient
Şcolile care doresc să participe în campania Traffic Snake, stabilesc o perioadă de
2 săptămâni consecutive în decursul anului şcolar, pentru desfăşurarea activităţilor.
Un exemplu poate fi Săptămâna Europeană a Mobilităţii (anual, în luna septembrie).

Campanie adresată şcolilor primare
Doriţi să faceţi ceva pentru a diminua congestionarea traficului în apropierea
şcolii? Sau poate doriţi să motivaţi elevii să se deplaseze mai des pe jos sau cu
bicicleta, la şi de la şcoală? Doriţi să îi învăţaţi ce înseamnă siguranţa rutieră
pentru ca, în drumul spre şcoală, să nu întâmpine dificultăţi?
Dacă da, atunci jocul Traffic Snake este exact ceea ce căutaţi! Jocul oferă soluţia
pentru încurajarea schimbării obiceiurilor de deplasare ale elevilor. Campania
este foarte uşor de pus în aplicare şi distractivă pentru copii.
Aşa că… haideţi să ne jucăm! În România, Traffic Snake îl va avea în centru pe…

Pe parcursul celor 2 săptămâni, copiii lipesc câte o bulină colorată pe banner-ul
Traffic Snake, de fiecare dată când vin la şcoală pe jos, cu bicicleta, cu mijloace de
transport în comun sau mai mulţi în aceeaşi maşină. Fiecare şcoală îşi stabileşte
propriile ţinte la începutul campaniei. Scopul final este ca banner-ul Traffic Snake să
fie acoperit de buline colorate, până la finalul celor 2 săptămâni. Zilnic, cadrele
didactice fac un scurt sondaj prin ridicarea mâinii, în rândul elevilor, pentru a
monitoriza progresul în raport cu ţintele şcolii. Copiii primesc recompense când
ajung la punctele cheie de pe banner. Recompensele pot include: o zi fără teme, 15
minute în plus de joacă sau activităţi similare.
La finalul celor 2 săptămâni, când copiii ajung cu bulinele la capătul banner-ului,
sunt premiaţi. De ex. pot primi un rastel pentru biciclete în curtea şcolii, o plimbare la
un muzeu sau un tur cu bicicleta, organizat de şcoală. La 3 săptămâni după joc, se
realizează un nou sondaj, apoi datele sunt centralizate şi analizate.

Intraţi în joc?
Context
Traffic Snake este o campanie care încurajează copiii şi părinţii deopotrivă, să
ia în considerare consecinţele modului lor de deplasare, propunându-le ca
alternative mersul pe jos, cu bicicleta sau transportul în comun. De asemenea,
campania îşi propune să combată percepţia negativă şi să promoveze aceste
moduri de deplasare ca distractive, sănătoase şi prietenoase atât cu mediul
înconjurător, cât şi cu părinţii şi copiii.
Campania are ca obiective:




Promovarea mobilităţii durabile în rândul copiilor, părinţilor şi cadrelor
didactice;
Creşterea siguranţei şi a calităţii vieţii în zona şcolilor şi a rutelor către
şcoală;
Încurajarea unui comportament sustenabil în privinţa modurilor de
deplasare, chiar şi după şcoala primară.

Dacă doriţi să vă înscrieţi şcoala sau dacă doriţi să aflaţi
mai multe despre campanie, vă rugăm să ne contactaţi:
Asociaţia OER ￨+40.268.474.209 ￨ office@oer.ro ￨ www.oer.ro

Reţeaua Traffic Snake
Reţeaua Traffic Snake Game (TSG Network) a fost creată pentru promovarea
experienţelor europene legate de joc în cât mai multe şcoli din Europa şi chiar
peste aceste hotare. Reţeaua TSG contribuie la diseminarea campaniei,
creşterea impactului acesteia, promovarea rezultatelor şi a exemplelor de succes
care susţin această campanie în peste 20 de ţări.
Pe www.trafficsnakegame.eu descoperiţi unde se joacă Traffic Snake în Europa şi
vă puteţi alătura campaniei noastre!

