
ИГРАТА НА ТРАФИК 
ЗМИЯТА:  
ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА 
ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 
 



Началото е повече от скромно… 

Играта започва в 
няколко малки 
училища в Белгия.  
 
Днес кампанията 
обхваща 1.000 
училища, 150.000 
семейства и 200.000 
деца в област 
Фландрия.  



1.7.14 



Moбилността е 
свързана с обучението 
по безопасност на 
движението. 
  
Mного деца са возени с 
коли, за да отидат до 
училище. 
 
Днешните деца са 
утрешните водачи на 
МПС и трябва да бъдат 
възпитавани за 
устойчива мобилност.  

РЕКЛАМА НА ЗДРАВОСЛОВНО ПОВЕДЕНИЕ 



1.7.14 

Почти всички страни-
членки от ЕС 
участват в проекта.  
 
От България, 
партньор е Клуб 
УРГО – 
нац.координатор по 
устойчива мобилност 
 
www.csdcs.org 

www.trafficsnakegame.eu 
 

http://www.csdcs.org/
http://www.trafficsnakegame.eu/


Как се играе играта 

 
Ръководствата на училищата решават с 
какъв процент ще намалят пътуванията с 
кола – за България е препоръчително 10 – 
20 %.  
 
Всяко училище ще играе 10 дни /две 
седмици/. Ще получите Наръчник, голям 
банер, лепенки и зелени стикери.  
Банерът се слага на видно място в училище, 
за да знаят всички деца, че се играе играта. 
 
Ще раздадем и измервателни формуляри за 
всеки ден по време на играта, преди и след 
играта – общо по 12 формуляра на клас. 
 
Ще има дребни подаръци за децата, а 
учителите ще получат Европейска диплома 
за участие в проекта и други награди. 
 



Как се играе играта – основни реквизити 



Как се играе играта 

Основната версия на играта включва следните 
стъпки: 
 
1. Предварително проучване 
Две седмици преди началото на играта учителите 
питат децата кой как идва на училище и попълват 
предварителния формуляр. Преброените начини 
представляват базовата ситуация на придвижване. 
Ако от клас с 20 деца 10 идват на училище пеша или 
с автобус, а останалите – с кола, тогава имаме 50% 
устойчиви пътувания. Училището определя процента 
на устойчиви пътувания, които иска да постигне. 
 
2. Комуникация за играта 
Голяма част от успеха на играта се дължи на 
правилната комуникация с всички заинтересовани 
страни: учители, деца и родители. Всички учители 
трябва да знаят, че играта ще се играе и кога 
училището ще я играе. Информирайте родителите, за 
да знаят, че техните деца ще играят. 
 



3. Събиране на точките 
През двете седмици на играта, децата получават 
точка всеки път, когато дойдат на училище по 
устойчив начин. Учителите отбелязват точките за 
всеки ден от кампанията в измервателните 
формуляри на класа. В края на играта трябва да 
имаме 10 попълнени формуляра. 
 
4. Лепене на стикери върху смока 
Лепенките се поставят на зеления стикер. Tой се 
залепва на банера със смока, щом се запълни. Броят 
лепенки върху стикера се определя в зависимост от 
целите, които си е поставило училището. 
Пример: Ако целта на училището е да се постигнат 
устойчиви пътувания при 50% от учениците, тогава 50% от 
децата в класа трябва да залепят точка на зеления стикер. 
Ако повече от 50% от децата пътуват устойчиво, 
допълнителните точки могат да се лепнат на нов стикер за 
следващия ден. Ако под 50 % пътуват устойчиво, децата 
няма да могат да комплектоват стикера, за да го лепнат на 
банера през този ден и ще чакат следващия.  

 
 

Как се играе играта 



Калкулатор на целите 
 

За да се изчисли колко точки се изискват за стикера, трябва да се използва 
калкулатора (oнлайн). 

Калкулатор на целите 

Пример 1 Пример 2 

Брой деца в  клас 30 Брой деца в училище 546 

Резултати от предварителното 

проучване (брой устойчиви 

пътувания) 

10 
Резултати от предварителното проучване 

(брой устойчиви пътувания) 
486 

Устойчиви пътувания 30% Устойчиви пътувания 89% 

Допълнителни устойчиви пътувания 10% Допълнителни устойчиви пътувания 10% 

Играта цели 10% повече уст. 

пътувания по време на кампанията. 

Всяко училище избира само целта. 

40% 

Играта цели 20% повече уст. пътувания 

по време на кампанията. Всяко училище 

избира само целта. 

99% 

Брой точки на ден - цел 12  (40%  от 30) Брой точки на ден - цел 
541 (99% от 

546) 



5: Награждаване на децата 
 

На различни места по тялото на змията има пет рисунки: пешеходци, 

велосипедисти, автобус, трамвай и споделяне на кола. Когато децата 

стигнат тези точки на банера, те получават награда. Тя е нематериална 

и се дава от училищата – например допълнително време за игра, липса 

на домашни и т.н. Когато децата стигнат главата на змията, те 

получават още по-голяма награда – например спортен празник.  

Как се играе играта 



7: Проучване (измерване след играта) 
 

Две седмици след края на играта, учителите правят 
измерване, като броят как са пътували децата чрез вдигане 
на ръка. Целта е да се постигне дългосрочен ефект. 
Резултатите се попълват върху съответния формуляр. 
 
Формулярите се предават на представител на Клуб УРГО, за 
да се направят финалните отчети. 

Как се играе играта 



За най-активните училища е предвидена луксозна версия на играта. Тя 
може да включва:  
 
Организация на спортен празник с велосипеди или уроци по колоездене; 
Организация на фото-изложба 
Организация на изложба на детски рисунки 
Организация на конкурс за рисунки върху асфалт 
Избор на мис «МОБИЛНОСТ» и др. 
 
За децата ще има подаръци, а за учителите също ще има подаръци и 
Eвропейски сертификати. 
 
 
 

Луксозна версия на играта 

За да видите как се играе играта, 
можете да гледате и нашето видео на 
www.traffisnakegame.eu/ или на  
www.csdcs.org 
 
 

http://www.traffisnakegame.eu/
http://www.traffisnakegame.eu/
http://www.traffisnakegame.eu/
http://www.traffisnakegame.eu/
http://www.traffisnakegame.eu/
http://www.traffisnakegame.eu/
http://www.csdcs.org/


Резултати от първия сезон на играта 2014 

През първия сезон играха общо 20 училища: 
 
13 от София; 
4 от Варна; 
2 от Шумен 
1 от Вълчи дол 
 
Постигнатите резултати са повече от впечатляващи: 
 
- в началото на играта 57% от децата ходят на училище с кола 
- по време на играта този процент спада на 29% 
- две седмици след играта процентът намалява още и става 25 
 

- ходенето на училище с велосипед се увеличава 7 пъти 
- споделянето на автомобил – 5 пъти /т.е. с една кола се возят повече деца/ 
 

Във Варна се игра луксозна версия на играта – състезание по 
художествена гимнастика за най-малките, организирано съвместно със 
Сдружение «Просветление». 
 
 
 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ СЕЗОН НА ИГРАТА –  



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ СЕЗОН НА ИГРАТА – ЕСЕН 2014 

















 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

Имате ли въпроси? 
 
 



Picture 

The sole responsibility for the content of this document lies with the 
authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European 
Union. Neither the EASME nor the European Commission are 
responsible for any use that may be made of the information 
contained herein. 

За връзка с нас: 
 
Клуб УРГО 
 
www.csdcs.org 
mail@csdcs.org 
 
Тел./факс: 02 8513558 
Мобилен: 0888 871208 
 
Доц. Лучия Илиева 
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