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Blisko 80 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie uczestniczyło dziś w niecodziennym
spotkaniu edukacyjnym. Lekcję o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zdrowiu poprowadzili Wiceminister Zdrowia Józefa
Szczurek-Żelazko i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej w Tarnowie (woj. małopolskie) poznali dziś zasady bezpieczeństwa i higieny
przy udziale wyjątkowych nauczycieli – Wiceminister Zdrowia Józefie Szczurek-Żelazko i Głównemu Inspektorowi Transportu
Drogowego Alvinowi Gajadhurowi.
Lekcja bezpieczeństwa to także edukacja zdrowotna, której celem jest upowszechnianie zdrowego stylu życia. -W trakcie

spotkań w przystępny sposób promujemy wiedzę o higienie, w tym dbałości o zdrowe zęby, czy zasadach zdrowego odżywania.
Wyjaśniamy najmłodszym wątpliwości, odpowiadamy na pytania, a wszystko po to aby promować umiejętności i nawyki
zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat – mówiła Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Podczas spotkania edukacyjnego nauczyciele mówili o przepisach ruchu drogowego i zasadach poruszania się osób pieszych.
- Edukacja jest kluczowym elementem kształtującym właściwe postawy dotyczące bezpieczeństwa i uczestnictwa w ruchu
drogowym. Dziś, najmłodszych pieszych, uczymy podstawowych zasad poruszania się i unikania zagrożeń, ale w przyszłości
zdobytą wiedzę i wypracowane nawyki dzieci będą mogły wykorzystywać jako rowerzyści, czy później kierujący pojazdami –
podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
Uczniowie śledzili przygody bohaterów filmów animowanych, uczestniczyli w quizach i zabawach, doskonale odpowiadając na
pytania. Atrakcją spotkania okazała się maskotka Inspekcji – Krokodylek Tirek, który przyłączył się do zabaw edukacyjnych.
Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur przypomniał również dzieciom o tym, jak ważne jest noszenie
odblasków, np.: w drodze do lub ze szkoły.
Na zakończenie lekcji uczniowie otrzymali od Inspekcji Transportu Drogowego i Ministerstwa Zdrowia zestawy edukacyjne.
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