Hírlevél
6. Szám, Szeptember 2016

Ez már a hatodik hírlevél!
Ebben a tanévben is számos iskola vesz részt a Közlekedési Kígyó Játékban. A legtöbben az
Európai Mobilitás Hét eseményeihez kapcsolódóan indítják el ezt a szemléletformáló kampányt. A
Játék összekapcsolása különböző közlekedés-biztonsági, és más személetformáló iskolai
eseményekkel tovább erősíti a diákok, szüleik és tanáraik tudatosságát.
A Magyarországon játszó iskolákon kívül Európa-szerte több tucat országban, több száz iskolában
is teszik ugyanezt a gyerekek.
Az őszi kampányra még mindig lehet jelentkezni, de javasoljuk az iskoláknak, hogy a nagyon hideg
idő beköszöntése előtt kezdjék el a játékot, hogy a kerékpáros közlekedést választók is kellemesen
tölthessék el az otthonuk, és az iskola közötti utazást.

A Játék utolsó tanéve Magyarországon
A Közlekedési Kígyó Játék Európai Uniós támogatás ebben az évben megszűnik. Az 2017-es
tavaszi Játékra még tudunk ingyenes kampánycsomagot küldeni, de utána a feltételek
megváltoznak, amelyről tájékoztatni fogjuk az iskolákat.

Nemzetközi fotóverseny - felhívás
Gyaloglás, kerékpározás, vagy közösségi közlekedés a gyerekek
számára élmény. Ha ezt az élményt most megörökítik, azzal
ajándékot lehet nyerni. A részvételhez nem kell más, mint egy jól
elkapott vicces, vagy érdekes fotó, amelyet az Instagramra
feltöltve, azt a #trafficsnake taggal ellátva oszt meg a résztvevő (a
jelentkezés történhet e-mail-en is; a fotót a tsgphoto@mobiel21.be
e-mail címre kell elküldeni). A nemzetközi nyereményjáték további
részletei ITT találhatók (angol nyelven).

A Játék okostábla segítségével is játszható

Ha iskolájában van Internethez kapcsolódó okostábla (vagy digitális tábla), a Közlekedési Kígyó
Játék azzal is játszható. A Játék két hete alatt történő felmérések eredményeit (kéz-feltartásos
felmérés helyett) játékos formában is fel lehet jegyezni. Ebben az esetben a diákok saját maguk
viszik be az aznapi közlekedésüknek megfelelő adatot az okostáblán úgy, hogy megérintik a
megfelelő ikont. Az adatok bevitelével a legnagyobb arányban választott közlekedési módot
szimbolizáló ikon mérete megnő, így mutatva az aznapi legnépszerűbb módot, legyen az kerékpár
vagy közösségi közlekedés – az adatok automatikusan bekerülnek a rendszerbe segítve a
szervezőknek az összesítést.
A Játékban résztvevő iskolák az okostáblán az iskola oldalára bejelentkezve érhetik el a szoftvert
a www.trafficsnakegame.eu/hungary oldalon keresztül.

Csatlakozzon Ön is a Közlekedési Kígyó Játék kampányhoz!
További tájékoztatásért, és csatlakozási szándék kifejezéséhez iskolák, szervezetek, és
önkormányzatok érdeklődését várjuk.
Kapcsolattartó: Regionális Környezetvédelmi Központ (REC), Szentendre
Mezei Csaba, telefon: (06-26) 504-046, e-mail: csmezei@rec.org
Kapcsolódó weboldal: www.trafficsnakegame.eu
Közösségi média: Facebook, Twitter

Ezt a hírlevelet a Mobiel21 adja ki. A fordítást a REC végezte a Traffic Snake Game Network Projekt keretein belül.
Ha szeretne feliratkozni a hírlevelünkre, kérjük, írjon a csmezei@rec.org e-mail címre.

Ennek a kiadványnak a tartalmáért kizárólagosan a szerzők felelősek, az nem feltétlenül
jeleníti meg az Európai Unió álláspontját. Sem, az Európai Bizottság, sem az EASME nem
felelős az itt jelen lévő tartalmak felhasználásáért.

