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Mers pe jos 

Bicicletă 

Maşină 

Transport public 

 
 
 

Schimbarea comportamentului privind mobilitatea 
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Influenţa publicităţii asupra modalităţilor de deplasare şi achiziţionare  
de jucării 
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Ce învăţăm, experimentăm sau observăm în perioada copilăriei  
ne influenţează comportamentul la maturitate 
 

BAMBINI – Zonele de aplicare 

ale proiectului: 

 
• Pre-natal şi bebeluşi 

• Grădiniţe 

• Jucării, cărţi şi accesorii 

• „Străzi pentru copii” 
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Pre-natal & bebeluşi 



Leea Catincescu  

Project manager BAMBINI 

 
 
Drumul până la grădiniţă 
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Cărţi şi jucării 
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Cărţi şi jucării 
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Străzi pentru copii 
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REZULTATE 
 Noiembrie 2009:  
 
ABMEE şi Primăria municipiului Braşov au lansat, în cadrul 
ZMEI, proiectul european BAMBINI.  
•Evenimentul de lansare a avut loc la Teatrul de Păpuşi 
„Arlechino” din Braşov 
•Film de animaţie şi scenetă cu marionete, interpretată de 
actori ai Teatrului „Arlechino” 
•S-a adresat grupelor mari şi pregătitoare de grădiniţă 
•Mesajul principal - economisirea energiei şi protejarea 
mediului înconjurător 
•Introducerea încă de la o vârstă fragedă, a conceptului de 
ECO-cetăţean 
•La eveniment au fost prezenţi aproximativ 150 de copii 
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REZULTATE 
 
Octombrie 2010:  
 
ABMEE a susţinut o sesiune educativă pe teme 
ECO, la Şcoala Generală nr. 13.  
 
•2 filme de animaţie care explică şi demonstrează 
conceptul de ECO-cetăţean, folosind metode 
adecvate care pot fi asimilate cu uşurinţă de către 
acest segment de vârstă 
•„Să salvăm energia!” şi „Lumină mai bună cu... 
mai puţină energie” şi jocurile interactive propuse 
de proiectul BAMBINI au avut ca scop generarea 
unei schimbări comportamentale de la o vârstă cât 
mai mică 
•La eveniment au fost prezenţi aprox. 100 copii 
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REZULTATE 
 Decembrie 2010:  
 
Echipa ABMEE a tradus şi tipărit o carte 
care sintetizează mesajele proiectului 
BAMBINI.  
 
•„Bicicleta Crăciunului” a fost oferită 
grădiniţelor care au răspuns pozitiv 
invitaţiei de a participa în proiect, înainte 
de Sărbătorile de Crăciun 
•„Bicicleta Crăciunului” conţine desene 
realizate de copii şi o poveste referitoare la 
Moş Crăciun care livrează cadourile în seara 
de Ajun, mergând pe bicicletă 
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REZULTATE 
 

Martie 2011:  
 
ABMEE a lansat seria seminariilor educative 
din cadrul proiectului BAMBINI, la Centrul 
HEIDI.  
•Idei, jucării care sugerează transportul 
nepoluant, materiale de colorat, jocuri de 
grup sau activităţi interactive 
•Proiectul BAMBINI le-a arătat părinţilor şi 
educatorilor cum pot genera poveşti, 
întâmplări, activităţi sau jocuri care să 
transmită în mod adecvat copiilor 
beneficiile metodelor alternative de 
transport 
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REZULTATE 
 Aprilie 2011:  
 
Echipa ABMEE a organizat la Braşov 
întâlnirea consorţiului din cadrul proiectului 
BAMBINI.  
 
•La Braşov au fost prezenţi partenerii din 
cele 11 ţări participante în proiectul 
BAMBINI 
•Şedinţa a fost deschisă de dl. Marcel 
ROMMERTS – Reprezentantul Comisiei 
Europene, Directoratul General pentru 
Energie şi Transport.  
•Ultima zi de discuţii a cuprins şi o vizită 
demonstrativă la Centrul HEIDI 
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REZULTATE 

• Sub egida „S.E.M.2011” ABMEE a organizat 
sesiuni educative în 13 grădiniţe, destinate 
personalului didactic 

• S-a motivat importanţa promovării transportului 
alternativ de la vârste cât mai fragede 

• S-au prezentat jocuri, poveşti şi jucării pe tema 
transportului nepoluant. 

Septembrie 2011: 
„Săptămâna Europeană a 
Mobilităţii” 

Acest context oferă autorităţilor locale cadrul 
pentru a introduce şi promova măsuri privind 
transportul nepoluant, durabil, dar şi de a propune 
cetăţenilor metode alternative de transport în 
defavoarea autovehiculelor.  
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Kit de activităţi – BAM şi BINI merg la grădiniţă 

• 2 personaje BAM (masculin) şi BINI (feminin) 
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Kit de activităţi – BAM şi BINI merg la grădiniţă 
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Kit de activităţi – BAM şi BINI merg la grădiniţă 
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Rezultate în cifre 

• 1 scenetă cu marionete care transmite conceptele 
BAMBINI, difuzată în prezenţa a 150 pre-şcolari  

• „Bicicleta Crăciunului” în limba română şi distribuţia 
acesteia în 15 grădiniţe 

• Kitului de activităţi „BAM şi BINI merg la grădiniţă” şi 
distribuţia acestuia în 13 grădiniţe 

• Transmiterea conceptelor BAMBINI unui număr de 
202 educatori, din 15 grădiniţe 

• Atingerea unui nr. de 3378 pre-şcolari prin cărţile, 
materialele, jocurile şi acţiunile BAMBINI 

• Materiale BAMBINI distribuite în 6 centre medicale 
de top din Municipiul Braşov  

• 15 interviuri pentru televiziuni locale, 3 emisiuni TV 
în cadrul cărora reprezentanţii ABMEE au participat şi 
au prezentat conţinutul proiectului BAMBINI.  
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Activităţi pentru 2012 

• 15/03/2012 - Conferinţă Naţională pentru diseminarea rezultatelor BAMBINI 
 

• 16/03/2012 - Workshop Naţional – introducere concept „Străzi pentru copii”, în 
particular cu studiul implementării temporare a unei astfel de străzi în Municipiul 
Braşov, pentru a se vedea dacă funcţionează 
 

• Aprilie – Cursuri Pre-Natal – introducerea conceptelor BAMBINI viitorilor părinţi 
 

• Aprilie – Cursuri Liceul Pedagogic - introducerea conceptelor BAMBINI viitorilor 
educatori/profesori 
 

• Aprilie – Cursuri în Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică - introducerea 
conceptelor BAMBINI psihopedagogilor 
 

• 13/05/2012 – Implementare „Stradă pentru Copii” în Municipiul Braşov 
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Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

www.mobile-bambini.eu 
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