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Pasiruošt, dėmesio, marš!
Tikimės, kad jūs puikiai praleidote vasaros atostogas ir esate pasirengę prisijungti prie
didelio skaičiaus mokyklų bei miestų, dalyvaujančių žaidime „Eismo gyvatėlė“. Šio žaidimo tikslas
- paskatinti vaikus ir jaunuolius (4-12m.) keliauti į mokyklą darniu būdu. Per pastaruosius keletą
mėnesių buvo atlikta daug pasirengimo darbų, kad ši kampanija būtų pradėta. Pagamintos visos
kampanijai
reikalingos
priemonės,
pradėjo
veikti
nauja
interneto
svetainė:
www.trafficsnakegame.eu .
Žaidimas startuoja rugsėjo mėnesį. Daugelyje šalių jis bus organizuotas Europos judriosios
savaitės metu – rugsėjo 15-26 dienomis.

Video filmukas “kaip žaisti”!
Tam, kad parodyti mokytojams, miesto atstovams
bei visiems susidomėjusiems kaip paprasta yra
dalyvauti šioje kampanijoje ir kaip žaidžiamas
žaidimas, buvo sukurtas kampanijos video filmukas.
Originalus video filmukas parengtas anglų kalba,
tačiau jame yra pateikiami lietuviški subtitrai.
Filmuką peržiūrėti galite:
https://www.youtube.com/watch?v=20fOQssCzPo

Nauja interneto svetainė, skirta jums!
Siekiant patenkinti mokyklų bei partnerių poreikius, buvo sukurta nauja interneto svetainė. Šios
svetainės ES dalyje visi besidomintieji iš įvairių Europos šalių gali sužinoti daugiau apie patį
projektą, jame dalyvaujančius partnerius bei mokyklas. Yra atskiri kiekvienos šalies puslapiai,
kuriuose galima surasti informaciją apie projektą savo gimtąja kalba. Kiekvienai kampanijoje
dalyvaujančiai mokyklai bus suteikti prisijungimo duomenys prie šios svetainės ir tokiu būdu
kampanijos dalyviai galės lengvai įvertinti šio žaidimo poveikį. Mokyklos taipogi turės viešai
prieinamą puslapį, kur galės paskelbti savo kampanijos rezultatus.

Daugiau naujienų
Lietuvoje jau šį rudenį kampanijoje dalyvaus 10 Kauno rajono mokyklų.
Rugsėjo 9 d. planuojama surengti informacinį renginį šių mokyklų
atstovams, kuriame bus papasakota apie žaidimą „Eismo gyvatėlė“, kaip
teisingai jį žaisti, mokykloms bus išdalintos reikiamos priemonės. Kampanija
bus vykdoma Europos judriosios savaitės metu, priderinant ją prie kitų šiai
savaitei numatytų priemonių.

Prisijunkite prie žaidimo „Eismo gyvatėlė“
Miestai ir mokyklos, norintys gauti daugiau informacijos apie kampaniją, gali kreiptis į
koordinatorių Lietuvoje VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centrą ecat@ecat.lt. Daugiau
informacijos anglų kalba rasite internetinėje svetainėje www.trafficsnakegame.eu, informacija
lietuvių kalba - www.trafficsnakegame.eu/Lithuania. Kampanijos naujienas galite sekti
Facebook‘e ( https://www.facebook.com/LTTSG) arba Twitter‘yje ( https://twitter.com/LTTSG ).

Šį naujienlaiškį leidžia Mobiel21 tinklo ŽAIDIMAS „EISMO GYVATĖLĖ“ vardu. Už leidinio turinį atsako
autoriai, leidinys jokiu būdu neatspindi Europos Sąjungos nuomonės. Už šią informaciją neatsako nei
Europos Komisija, nei EASME.
Jei jūs norite užsiprenumeruoti šį naujienlaiškį arba jau nebenorite jo gauti, prašome rašyti adresu: ecat@ecat.lt.

