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Vigyázz, kész, indul a kampány!
A jól megérdemelt nyári szünet után most reméljük az iskolák készen állnak, hogy kipróbálják a
Közlekedési Kígyó Játékot. A játék célja a kisiskolás gyerekek, és szüleik ösztönzése arra, hogy
autó helyett inkább gyalog, kerékpárral, vagy közösségi közlekedéssel járjanak az iskolába. Az
elmúlt hónapokban szorgos munka folyt a kampány előkészítését illetően. Elkészültek a magyar
nyelvű anyagok, és az új web-oldal is elindult: www.trafficsnakegame.eu/hungary.
A kampány az Európai Mobilitás Héten indul szeptember második felében.

Az iskolák már regisztrálhatnak.
A nyár folyamán több iskola is jelezte, hogy részt venne a játékban. Most itt az idő, hogy azok az
intézmények, amelyek szeptemberben el akarják kezdeni a játékot, 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.

Hogyan játsszuk? Videó
Egy Közlekedési Kígyó Játékot magyarázó videó is
készült tanároknak, szervezőknek, amelyhez
magyar nyelvű feliratot is készítettünk
A videó a következő linken érhető el:
http://www.youtube.com/watch?v=20fOQssCzPoLor
A magyar nyelvű felirat bekapcsolása a videó-ablak
jobb alsó részén lehetséges.

Új web-oldal magyar nyelven is!
Az iskolák és a szülők igényeinek kielégítése céljából a korábbi web-oldal teljesen megújult. A
portál európai szekciójában az egész EU területén élő szereplők kaphatnak naprakész
információkat a projektről, partnerekről, és a résztevő iskolákról. Az egyes országok számára
készített oldalakon pedig saját nyelven lehet információkat találni, valamint a részt vevő iskolák
saját profillal is rendelkeznek, ahol feltölthetik az adataikat és beszámolhatnak a játékról. Minden
iskolának lesz egy saját, nyilvános profil oldala is, ahol a sikereket megoszthatják a szélesebb
közönséggel is.

www.trafficsnakegame.eu/hungary

Mi történik itthon?
Magyarországon az őszi játékra hét iskola jelentkezett eddig. Ezekben az iskolákban próbáljuk ki
először a játékot. Jelentkeztek már iskolák Dunakesziről, Budapestről,
Szajolból, Herendről, Debrecenről és Isaszegről is.
A magyar nyelvű tanároknak szóló kézikönyv is elérhető a web-oldal
letöltések menüpontja alatt.

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.

