Rezultate Traffic Snake Game 2014
În anul școlar 2014-2015, campania Traffic Snake Game s-a desfășurat în 18 țări europene. În joc, s-au
implicat 48.383 elevi, de la 325 școli, din 169 orașe.
Rezultatele, în urma primei ediții europene a campaniei, se prezintă astfel:






Economii de 765.361 km, care altfel ar fi fost parcurși cu mașina
Reducerea cu 123 tone a emisiilor dioxid de carbon
Creșterea deplasărilor sustenabile ale elevilor, de la 62% la 82%
La 3 săptămâni după finalizarea campaniei, deplasări sustenabile în procent de 79%.

În România, campania Traffic Snake Game (TSG) s-a derulat sub denumirea „OSCAR, ŞARPELE
HOINAR” şi a debutat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilităţii. Jocul efectiv, adresat şcolilor
primare, s-a desfăşurat în perioada 22 septembrie – 3 octombrie 2014. La o lună după finalizarea
activităţilor, a fost efectuată o evaluare post-campanie pentru a se observa dacă TSG a generat
schimbarea de comportament al elevilor. Ulterior, toate datele au fost colectate, analizate şi
înregistrate pe site-ul oficial al campaniei de către Asociaţia „Oraşe Energie România”, coordonatorul
naţional TSG. În urma analizei, s-a constatat că rezultatele obţinute sunt excepţionale şi motivează
organizarea ediţiilor viitoare ale campaniei.

Campania „OSCAR, ŞARPELE HOINAR” în România s-a desfăşurat în 13 oraşe: Aiud, Alba Iulia,
Bistriţa, Braşov, Făgăraş, Focşani, Giurgiu, Iaşi, Mizil, Moineşti, Odorheiu Secuiesc, Râmnicu Vâlcea şi
Săcele. La nivel naţional, în campanie au participat peste 7.800 de elevi din 56 şcoli primare. În
perioada derulării campaniei, elevii au obţinut economii de peste 57.000 km care ar fi fost parcurşi cu
autoturismul personal şi reducerea cu peste 9.800 kg a emisiilor de CO2.
Pentru mai multe detalii descărcați Comunicatul de presă post-campanie.
Rezultatele obținute în fiecare dintre orașele participante la campanie se pot consulta descărcând
comunicatul de presă aferent orașului:















2014.12.19 TSG Comunicat de presa AIUD
2014.12.19 TSG Comunicat de presa ALBA IULIA
2014.12.19 TSG Comunicat de presa BISTRIȚA
2014.12.19 TSG Comunicat de presa BRAȘOV
2014.12.19 TSG Comunicat de presa FĂGĂRAȘ
2014.12.19 TSG Comunicat de presa FOCȘANI
2014.12.19 TSG Comunicat de presa GIURGIU
2014.12.19 TSG Comunicat de presa IAȘI
2014.12.19 TSG Comunicat de presa MIZIL
2014.12.19 TSG Comunicat de presa MOINEȘTI
2014.12.19 TSG Comunicat de presa ODORHEIU SECUIESC
2014.12.19 TSG Comunicat de presa RÂMNICU VÂLCEA
2014.12.19 TSG Comunicat de presa SĂCELE

