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Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!!
Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους και όλες μία δημιουργική και καλή Σχολική Χρονιά 2015-2016!
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ελπίζουμε να είστε όλοι περισσότερο ορεξάτοι και έτοιμοι να
ενταχθείτε στο μεγάλο δίκτυο των σχολείων και των πόλεων που ήδη έπαιξαν την προηγούμενη
χρονιά, αλλά και εκείνων που θα παίξουν φέτος είτε για 2η είτε για 1η φορά το Παιχνίδι «Μπάκι, το
Κυκλοφοριακό Φιδάκι» (ΠΚΦ). Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να ενθαρρυνθούν τα μικρά παιδιά
(νηπιαγωγείου / δημοτικού), ηλικίας 5 – 12 ετών, (αλλά και οι γονείς τους) να μεταβαίνουν στο
σχολείο τους περπατώντας ή χρησιμοποιώντας το ποδήλατο, ή τουλάχιστον με ένα πιο φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο (π.χ. κάνοντας από κοινού χρήση ενός αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας
τα ΜΜΜ, κλπ.).
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχουν γίνει πολλές προετοιμασίες ώστε να μπορέσει να
ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις η καμπάνια του Μπάκι για το 2ο συνεχές έτος. Έχουν ήδη
παραχθεί όλα τα υλικά της καμπάνιας, ενώ η ιστοσελίδα του έργου είναι επικαιροποιημένη και
εμπλουτισμένη με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες. Επισκεφτείτε την!:
http://www.trafficsnakegame.eu/greece/.
Τέλος, μην ξεχνάτε ότι το δίκτυο αποτελείται από Εθνικά Σημεία Επαφής, ένα σε κάθε μία από τις
19 εκπροσωπούμενες χώρες της Ευρώπης (το ΚΑΠΕ για την Ελλάδα).
Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην καμπάνια της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016. Για
να το κάνετε αυτό, θα μπείτε στην ιστοσελίδα του Μπάκι και θα κάνετε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή»
(βλ. σχήμα παρακάτω). Εκεί έχετε δύο επιλογές, ανάλογα εάν το σχολείο σας έχει ξαναπαίξει το
παιχνίδι την προηγούμενη χρονιά (οπότε επιλέγετε το: «Έχουμε παίξει το παιχνίδι και θέλουμε να
παίξουμε ξανά»), ή εάν παίζετε για πρώτη φορά το παιχνίδι (τότε επιλέγετε το: «Παίζουμε για
πρώτη φορά»).

Η εμπειρία μας από τη συμμετοχή της Ελλάδας το σχολικό έτος
2014-2015
Η καμπάνια του «Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι» βρήκε εντυπωσιακή ανταπόκριση στην
Ελλάδα, ενώ το πιο σημαντικό στοιχείο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς είναι ότι
παρατηρήθηκε η συμμετοχή σχολείων από ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο (Νηπιαγωγείων αλλά και
∆ημοτικών)! Πιο συγκεκριμένα, στην καμπάνια του σχολικού έτους 2014-2015 συμμετείχαν:


70 σχολεία (8 Νηπιαγωγεία & 62 ∆ημοτικά)



350 τάξεις



6.679 μαθητές

Η καμπάνια υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία με ιδιαίτερη
προσμονή αλλά και ενθουσιασμό τόσο από τους μικρούς μαθητές όσο και από τους δασκάλους
τους. Πολλά από τα σχολεία που συμμετείχαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, έχουν ήδη
εκφράσει την επιθυμία να παίξουν ξανά το παιχνίδι και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, ενώ δεν
θα πρέπει να παραλειφθεί να επικροτηθεί η ιδιαίτερα θετική διάθεση και στάση ορισμένων
εκπαιδευτικών οι οποίοι (ενάντια στην γραφειοκρατική καθυστέρηση παραλαβής του υλικού της
καμπάνιας) πήραν την πρωτοβουλία να κατασκευάσουν οι ίδιοι το «πανό του Μπάκι» προκειμένου
να παίξουν το παιχνίδι!
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 28 εκ των 70 σχολείων (περίπου τα μισά) έπαιξαν την «Deluxe έκδοση»
του παιχνιδιού, με πλήθος αλλά και μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων όπως: επίσκεψη σε
Κυκλοφοριακό Πάρκο Αγωγής και γνωριμία με τον Κ.Ο.Κ. μέσα από διαδραστικό παιχνίδι,

δημιουργία ταινιούλας μικρού μήκους σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή, ένταξη της χρήσης του
ποδηλάτου στο μάθημα της φυσικής αγωγής, ποδηλατοδρομίες στην πόλη με την επίβλεψη και τη
συνοδεία εκπαιδευτικών/γονέων, επίσκεψη στο σχολείο αθλητών της ποδηλασίας και συζήτηση με
τους μαθητές, επίσκεψη σε κατάστημα ποδηλάτων, συνάντηση με ηλικιωμένους και συζήτηση επί
των ΜΜΜ κατά τα παλαιότερα χρόνια, παρουσίαση του «Μπάκι» σε τηλεοπτική εκπομπή,
δημιουργία παιδικού τραγουδιού για το «Μπάκι», ζωγραφική θεατρικό δρώμενο, και πολλά άλλα!
Τα ποσοτικά αποτελέσματα από την υλοποίηση της καμπάνιας στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη
ολοκληρωθεί, όμως για τα περισσότερα σχολεία μεμονωμένα παρατηρήθηκε μία αυξημένη χρήση
των φιλικών ΜΜΜ τόσο κατά τη διάρκεια των 2 εβδομάδων του παιχνιδιού όσο και μετά το πέρας
αυτού. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά (πάντα με την συνδρομή των γονέων) και τους δασκάλους
τους!

Ένα βίντεο που δείχνει το πώς δένονται τα παιδιά μέσα από το
Παιχνίδι Κυκλοφοριακό Φιδάκι
Είμαστε περήφανοι για τη δημιουργία αυτής της 2ης ταινίας μικρού μήκους, όπου μπορείτε να δείτε
χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το πώς οργανώθηκε και διεξάχθηκε το παιχνίδι «Κυκλοφοριακό
Φιδάκι» (Traffic Snake Game) και στις 19 συμμετέχουσες χώρες. Μπορείτε να διαπιστώσετε τον
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της καμπάνιας που υιοθετήθηκε από κάθε μία από τις
συμμετέχουσες χώρες! Από την άλλη, παρατηρώντας το βίντεο / παζλ από όλες τις καμπάνιες
γίνεται φανερό ότι όλα τα σχολεία που συμμετείχαν είχαν τον ίδιο κοινό στόχο: περισσότερες
ασφαλείς και αειφόρες μετακινήσεις προς το σχολείο. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο στην Ευρωπαϊκή σελίδα του έργου:
http://www.trafficsnakegame.eu/.

∆ιαβάστε τα 3 Θεματικά ∆ελτία του έργου

Η καμπάνια του «Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι» παρέχει την ιδανική ευκαιρία για την
υλοποίηση μέτρων πολιτικής που είναι εστιασμένα στις μετακινήσεις, προς όφελος των σχολείων
και των τοπικών τους κοινοτήτων. Στα τρία διαφορετικά Θεματικά ∆ελτία που έχουν δημοσιευθεί
μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στα 3 διαφορετικά επίπεδα,
δηλαδή σε επίπεδο τάξης, σχολείου, γειτονιάς/πόλης. Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του
παιχνιδιού «Κυκλοφοριακό Φιδάκι» είναι πιο σημαντικά στην περίπτωση που οι δάσκαλοι / τα
σχολεία εστιάζουν στο ζήτημα της «αειφόρου κινητικότητας» τόσο μέσα στην τάξη (στο πλαίσιο
του μαθήματος) όσο και πέρα από αυτήν (πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας μέσα στην πόλη,
κλπ). Αυτή είναι η επονομαζόμενη «Deluxe έκδοση» της καμπάνιας. Κάθε συμμετέχον σχολείο
ενθαρρύνεται να παίξει την «Deluxe έκδοση»! 
Σας καλούμε, εφόσον κάνετε την εγγραφή σας, να διαβάσετε προσεκτικά τα 3 Θεματικά ∆ελτία
που είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.trafficsnakegame.eu/greece/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%A
E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/

Περισσότερα νέα για την Ελλάδα
Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε ήδη με με την λήψη αιτημάτων από σχολεία τα οποία επιθυμούν
να παίξουν το παιχνίδι.
Η αλήθεια είναι ότι η καμπάνια είναι καλύτερα να διεξαχθεί είτε κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου,
είτε κατά τη διάρκεια της Άνοιξης, ώστε οι καιρικές συνθήκες να μην αποτρέψουν την επιθυμία των
μαθητών για ένα πιο αειφόρο τρόπο μετακίνησης προς το σχολείο τους.
Έτσι, αποφασίσαμε φέτος - βάσει και της περσινής εμπειρίας από τη συμμετοχή των σχολείων σε
ολόκληρη τη χώρα - να δώσουμε την ευκαιρία στα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν για 2η
χρονιά (και ως εκ τούτου γνωρίζουν επακριβώς τα βήματα και τη διαδικασία του παιχνιδιού, αλλά
και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του έργου....) να υλοποιήσουν την καμπάνια μέσα στους

επόμενους δύο μήνες (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος), εφόσον φυσικά το επιθυμούν. Απλά θα πρέπει
να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους και να παραγγείλουν από εκεί το απαιτούμενο
υλικό, ανάλογα με τον πλήθος των συμμετεχόντων μαθητών.
Όσο για τα σχολεία που φέτος θα είναι «πρωτάκια» στην καμπάνια, θα πρέπει να προηγηθεί η
ανάλογη ενημέρωση στα πλαίσια της 2ης «Εναρκτήριας Συνάντησης» της Καμπάνιας (πιθανότατα
στις αρχές Νοεμβρίου 2015).
Να σημειωθεί, τέλος, ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος όλα τα συμμετέχοντα σχολεία θα βρίσκονται
σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία
ανήκουν. Σε κάθε ∆ιεύθυνση θα οριστεί ένας ή περισσότεροι υπεύθυνοι επαφής / επικοινωνίας με
τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο παιχνίδι «Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι». Οι εν
λόγω εκπρόσωποι της ∆ιεύθυνσης Α/θμιας θα επικοινωνούν σε τακτική βάση με το Εθνικό Σημείο
Επαφής για το έργο (ΚΑΠΕ), ενώ θα είναι και οι αρμόδιοι - σε πρώτο επίπεδο - για την ομαλή
διεξαγωγή της καμπάνιας στα σχολεία τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Συμμετέχετε και εσείς στην καμπάνια “Μπάκι, το
Κυκλοφοριακό Φιδάκι”
Οι πόλεις (∆ήμοι), τα σχολεία και οι οργανισμοί μπορούν να επικοινωνούν
μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς και πότε πρέπει
να συμμετάσχουν στην καμπάνια.
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ),
κα Γεωργία Βεζυργιάννη (τηλ.: 2106603267, e-mail: gvezir@cres.gr)
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.trafficsnakegame.eu/greece/
Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την Ελληνική καμπάνια στο Facebook ή τοTwitter.

Ενδιαφέρεστε για το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες που αποτελούν μέλη του ∆ικτύου
για το ΠΚΦ; ∆ιαβάστε το τέταρτο διεθνές Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό ∆ελτίο.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ή δεν θέλετε να το λαμβάνετε πια, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο
gvezir@cres.gr.
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται από το Mobiel 21 και μεταφράστηκε από το ΚΑΠΕ για λογαριασμό του έργου Traffic Snake
Game Network.
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης
φέρουν οι συγγραφείς. ∆εν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε το EASME ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ευθύνονται για οιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών
που περιέχονται στο παρόν.

