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Ruszyła zimowa „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” online. Pierwszą zdalną lekcję brd dla dzieci uczestniczących w
półkoloniach poprowadzili dziś Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek
oraz Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Projekt edukacyjny ITD będzie realizowany przez całe ferie.

Ze względu na sytuację epidemiczną bezpośrednie spotkania z dziećmi są dziś niemożliwe, dlatego od grudnia
prowadzimy zajęcia o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym w trybie nauki zdalnej. W zajęciach
uczestniczyło już blisko pól tysiąca uczniów. Zabawa przez naukę online to także atrakcyjny i bezpieczny sposób

spędzenia przez dzieci wolnego czasu w trakcie zimowych ferii. Nasza oferta edukacyjna jest skierowana do
placówek organizujących półkolonie – podkreślił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Jako pierwsi z zimowej oferty edukacyjnej ITD skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku. O
zasadach bezpieczeństwa na drodze i bezpiecznej zabawie najmłodsi rozmawiali z Przemysławem Czarnkiem Ministrem Edukacji i Nauki, Marzeną Machałek - Sekretarz Stanu w MEiN oraz Szefem Inspekcji Transportu
Drogowego - Alvinem Gajadhurem. Lekcja została przeprowadzona zdalnie ze specjalnie przygotowanej sali
edukacyjnej ITD.

To są inicjatywy, które mają spowodować, że ferie w tych bardzo trudnych warunkach w jakich znaleźliśmy się
wszyscy, zwłaszcza dzieci, możemy spędzić z zainteresowaniem, ale też możemy nauczyć się dzięki Inspekcji
Transportu Drogowego pewnych reguł bezpieczeństwa, które na pewno się nam wszystkim przydadzą – mówił
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.
Zajęcia brd online przygotowane przez ITD wpisują się w inicjatywy, które mają zapewnić wsparcie rodzicom i
opiekunom w zorganizowaniu czasu wolnego w trakcie zimowych ferii.

Dziękujemy wszystkim instytucjom, w tym również Inspekcji, które udzielają wsparcia szkołom i dzieciom w tak
trudnym dla nas wszystkich czasie – mówiła Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek.
Projekt edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” online został przygotowany z myślą o najmłodszych
uczestnikach ruchu drogowego. Jego interaktywna forma oraz wykorzystane narzędzia edukacyjne, jak
animowane filmy, czy zagadki i quizy, mają zachęcać dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, szczególnie
w ruchu drogowym. Zajęcia będą kontynuowane również po feriach.
Placówki oświatowe zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą przesyłać zgłoszenia na adres email: lekcja@gitd.gov.pl
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