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Ce este TRAFFIC SNAKE GAME?

• Campanie creată pentru a încuraja mersul la școală pe jos, cu 
bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun

• Grup țintă: clasele I-IV + părinți, cadre didactice

• Joc distractiv și ușor de pus în aplicare

• Pe lângă jocul efectiv, școlile sunt încurajate să organizeze acțiuni 
conexe prin care să educe elevii cu privire la aspecte legate de trafic 
și mobilitate, mediu înconjurător și sănătate

• Grupuri țintă implicate activ: școala, elevii, părinții și
municipalitatea
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Jocul în 5 pași

Stabilirea nivelului de referință:

• Cu o săptămână înainte de începerea campaniei, se realizează un sondaj în clasă, 
pentru stabilirea modului în care se deplasează elevii

• Ulterior, se stabilește ținta de deplasări sustenabile pe care școala dorește să o 
atingă în timpul campaniei

• Campania include și măsurarea efectelor pe termen lung: la 3 săptămâni după 
finalizarea jocului se realizează un nou sondaj în clasă, pentru identificarea 
procentului elevilor care continuă să se deplaseze sustenabil

• Cadrele didactice sunt instruite, pentru implementarea campaniei
• Părinții elevilor sunt informați pentru a ști că școala este implicată în campanie și 

pentru a sprijinii elevii
• Fiecare școală primește sau își poate produce materialele pentru derularea 

campaniei
• Clasele participante vor primi formulare de monitorizare, pentru măsurarea 

efectelor campaniei -> Fiecare școală trebuie să monitorizeze și să evalueze 
efectele campaniei



Jocul în 5 pași

• Pe perioada a 2 săptămâni, elevii câştigă
câte 1 punct în fiecare zi, dacă se 
deplasează sustenabil la școală

• Fiecare clasă lipeşte

punctele pe un abţibild

centralizator 

• Abţibildul centralizator

este complet atunci când 

ţinta școlii a fost atinsă



Jocul în 5 pași

• Fiecare clasă lipește 
abțibildurile centralizatoare 
pe bannerul TSG, atunci 
când sunt complete



Jocul în 5 pași

• Cadrele didactice 
monitorizează modurile 
de transport utilizate

• La finalul celor 2 
săptămâni sunt 
colectate formularele pe 
clasă

• Rezultatele finale vor fi 
calculate la nivel de 
școală
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Acțiuni conexe

• Orice activități conexe desfășurate de școală, care promovează conceptul de mobilitate 
durabilă, transformă versiunea „de bază” a campaniei în Traffic Snake Premium

• Fiecare școală participantă este încurajată să implementeze versiunea Premium, școlile 
putând să organizeze oricâte activități adiționale doresc.

• Iată câteva activități care pot transforma campania „de bază” într-o versiune Premium:

– Educaţie pe teme de circulație și mobilitate

– Hartă a căilor sigure de acces la şcoală

– O zi fără maşină

– Lecţii de mers pe bicicletă, în curtea şcolii

– Concertul soneriilor de bicicletă

– Scenete de teatru, concursuri de poezii / compuneri pe teme de mobilitate

– Atelier de reparat biciclete

– Parada bicicletelor / trotinetelor / rolelor etc.

– Oră cu poliţia rutieră

– Expoziţie de desene ale elevilor pe tema mobilităţii
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Recompense

• Elevii primesc recompense când se ating țintele
colorate de pe banner

• Recompensele pot fi:

– O zi fără teme!

– 15 minute de pauză în plus...

• La finalul campaniei, când bannerul TSG a fost 
acoperit complet, elevii primesc un premiu: 
vizită la un muzeu, bilete la teatru etc.
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Rezultate TSG 2014, 2015, 2016

• Edițiile TSG s-au desfășurat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității

• Jocul efectiv s-a desfășurat în perioada septembrie-octombrie
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Rezultate TSG 2016

• TSG a generat 
schimbări de 
comportament nu 
doar în perioada 
campaniei, ci și pe 
termen lung.

• Campania 
demonstrează că 
preferințele elevilor 
pentru transportul 
sustenabil au 
crescut cu 15% față 
de nivelul de 
referință, în 
perioada 
campaniei, și cu 
16% după campanie



Rezultate TSG 2016

«Schimbarea în 
comportamentul de 
deplasare este 
spectaculoasă. Unii părinți 
au declarat că ajutați de 
proiectul nostru, au 
căpătat încredere să-și 
lase copiii să călătorească 
cu mijloacele de transport 
în comun. Iar copiii se 
bucură că sunt 
independenți, chiar dacă 
trebuie să sune și ”să dea 
raportul” imediat cum 
ajung la școală.»

Loredana PETCU, 
coordonator TSG în cadrul 
Școlii Gimnaziale nr. 13, 
Brașov.



Rezultate ROMÂNIA, după 3 ani de campanie

Rezultate în cifre 2014 2015 2016 TOTAL 

Orașe participante 13 17 18 48

Școli participante 56 62 65 183

Elevi participanți 7.812 12.262 13.112 33.186

Instruire cadre didactice/personal municipalități 24 65 50 139

Km care nu au mai fost parcurși cu mașina 57.033 65.828 78.625 201.486

Economii în kg CO2 9.810 11.322 13.524 34.656

Comunicate de presă emise 16 18 18 52

Articole publicate 82 36 54 172

Monitorizare presă 40.353 4.313 15.478 60.144

Materiale TV & Radio 10 5 6 21

Vizualizări pe Facebook 6.180 5.973 7.398 19.551



De ce avem nevoie, pentru a putea continua?

• Minimum 10 orașe membre OER înscrise

• Minimum 2 școli per oraș, cu minimum 2 

clase

• 1 reprezentant al autorității locale care să 

fie Coordonator Local al campaniei

• Finanțare prin sponsorizare

sau

• Buget de 1 euro / elev



Concluzii

• TSG este doar un prim pas către o dezbatere 
în profunzime a tematicii mobilității în școli

• Acest subiect poate fi abordat prin diferite 
acțiuni, ca de ex.: 

– Teatru pe teme de mobilitate

– Lecții cu reprezentanții poliției rutiere

– „Învățăm să pedalăm”, cursuri în școală

– Expoziție de desene / concurs compuneri





Vă mulțumesc pentru atenție!

Leea CATINCESCU

office@oer.ro Singura responsabilitate pentru conținutul acestui document revine 
autorilor. Acest document nu reflectă neapărat opinia Uniunii 
Europene. Nici EASME, nici Comisia Europeană nu sunt responsabile 
pentru orice utilizare a informațiilor cuprinse în acest document.
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