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Idén ismét Közlekedési Kígyó Játék!
Néhány héten belül indul a Közlekedési Kígyó Játék tavaszi kampánya. Várjuk a tavaly már
sikeresen játszó iskolákat, illetve újonnan regisztrálókat is. A játék célja a kisiskolás gyerekek, és
szüleik ösztönzése arra, hogy autó helyett inkább gyalog, kerékpárral, vagy közösségi
közlekedéssel járjanak az iskolába.
A játékot, és a weboldalt is a 2014 őszén először kipróbáló iskolák visszajelzései alapján tovább
tökéletesítettük.

Az iskolák már regisztrálhatnak.
Várjuk szeretettel az iskolák jelentkezését. Itt az idő, hogy azok az intézmények, amelyek idén
tavasszal szeretnék kipróbálni a játékot, minél hamarabb regisztráljanak a web-oldalon:
http://www.trafficsnakegame.eu/hungary/jatszunk-egyutt/
Az iskolák adatainak megadása után, meg kell határozni a résztvevő tanulók és osztályok számát,
majd elvégezni az előzetes felmérést a tanulók közlekedési szokásairól. Ezek után jöhet a cél
meghatározás, és a kampányhoz szükséges anyagok (molinó, matricák) megrendelése.

Mérjünk, hogy fejlődhessünk!
A weboldal segítségével a játékban résztvevő iskolák mérni tudják a kampány hatását az
iskolások közlekedési szokásaira. A kampány előtti, közben és után végzett mérések eredményei
egy grafikonon keresztül jól érthetően mutatják az eredményt.

Rövid hírek
Nem csak Magyarországon van Közlekedési Kígyó Játék
Hanem több mint 18 országban, Európa-szerte. Bővebb információért látogassa meg a Traffic Snake Game
Network weboldalát: www.trafficsnakegame.eu
A legjobb iskola a hazai kampányban
A 2014-es kampány legeredményesebb iskolája a budapesti Kolozsvár Utcai Általános Iskola volt, ahol a
kampány két hete alatt 19 %-os növekedést értek el a gyerekek a fenntartható, környezetbarát
közlekedésben. Rajtuk kívül még két iskola tette többek között kerékpározással, gyaloglással
környezetbaráttá az iskolába járást.

A játék még két évig folytatódik
2015-ben, és jövőre is évente kétszer hirdetjük meg a kampányt, amelyre általános iskolák jelentkezhetnek. A
regisztrált iskoláknak térítésmentesen eljuttatjuk a játékhoz szükséges eszközöket (molinó, pontok,
pontgyűjtők, jutalommatrica), és segítjük is őket a játék során.

Csatlakozzon Ön is a Közlekedési Kígyó Játék kampányhoz!
További információért, 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.

