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Mes esame pasirengę naujam „Eismo gyvatėlė“ žaidimui.
Prisijunkite ir jūs !
Rugsėjo 19 -30
13 mokyklų (iš Vilniaus, Kauno ir Joniškio
rajonų bei Druskininkų) šiais mokslo metais
dalyvauja darnaus mobilumo kampanijoje ir
žaidžia žaidimą „Eismo gyvatėlė“. Kampanija
Lietuvoje vyks 2016 m. rugsėjo 19 - 30
dienomis. Mokyklos planuoja ne tik žaisti
pagrindinį žaidimą, bet ir organizuoti įvairias
papildomas veiklas, susijusias su darniu
judumu, saugiu eismu ir sveikata.

Dalyvaukite fotonuotraukų konkurse !
Eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu ar viešuoju transportu į mokyklą gali būti smagu. Nufotografuokite
savo kelionės į mokyklą akimirkas ir laimėkite „eismo gyvatėlės“ prizą . Įamžinkite savo kelionę
dviračiu, pėstute ar tiesiog šokant pėsčiųjų taku nuotraukoje ar asmenukėje kuri būtų smagi,
originali, beprotiška ar linksma. Atsiųskite savo nuotrauką iki spalio 31 dienos. Daugiau
informacijos apie žaidimą galite rasti http://www.trafficsnakegame.eu/lithuania/?news=europinisfotonuotrauku-konkursas-laimekite-eismo-gyvateles-priza .
Patalpinkite savo nuotrauką
(TSGphoto@mobiel21.be).
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Žaiskite žaidimą „Eismo gyvatėlė“ naudodamiesi išmaniąja lenta
Jei Jūsų mokykloje yra išmanioji lenta, prijungta prie interneto, duomenis kampanijos metu galite
tiesiai pildyti internete. Vietoj apklausų rankų pakėlimo būdu, galima naudotis specialiai parengta
žaidimo versija, kuomet vaikai turi paspausti atitinkamus mygtukus ant išmaniosios lentos.
Kaskart, vaikams pateikus naujus duomenis, keičiasi rezultatai ir galima lengvai ir paprastai stebėti
kokiu būdu vaikai keliauja į mokyklą.

Jei esate užregistravę savo mokyklą kampanijos tinkle, visuomet galite prisijungti prie žaidimo
versijos per išmaniąsias lentas. Duomenis čia reikės pateikti tokius pačius kaip ir žaidžiant
„tradicinę“ žaidimo versiją – prieš kampaniją, kampanijos metu ir pasibaigus kampanijai.

Prisijunkite prie kampanijos ir Jūs
Kviečiame savivaldybes, mokyklas, įvairias kitas organizacijas kreiptis į VšĮ
Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centrą ir sužinoti daugiau apie kampaniją
„Eismo gyvatėlė“. Mums galite rašyti elektroniniu paštu ecat@ecat.lt ar skambinti
telefonu +370 673 25570. Taip pat kviečiame apsilankyti ir registruotis
internetinėje svetainėje http://www.trafficsnakegame.eu/lithuania/ .

Papildoma informacija
Kampanijos naujienas galite sekti Facebook‘e ( https://www.facebook.com/LTTSG) arba
Twitter‘yje ( https://twitter.com/LTTSG ).
Jei jūs norite užsiprenumeruoti šį naujienlaiškį arba jau nebenorite jo gauti, prašome rašyti adresu: ecat@ecat.lt.
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.

