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Uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych wrócili dziś do szkół. Dla pierwszoklasistów ze szkoły podstawowej w
Jabłonnie pierwszy dzień zajęć był szczególny. O swoim bezpieczeństwie na drodze rozmawiali z Pierwszą Damą Agatą
Kornhauser-Dudą i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem.

Jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, dlaczego należy unikać zabaw w pobliżu drogi, kiedy należy powiadomić służby
ratunkowe, jak zapinać pasy i dlaczego noszenie elementów odblaskowych jest tak ważne – tego m.in. uczyli się dziś uczniowie
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Ich przewodnikami w przepisach i zasadach ruchu
drogowego byli wyjątkowi nauczyciele – Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda i Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu
Drogowego. Lekcję online poprowadzono równocześnie z Pałacu Prezydenckiego i sali edukacyjnej Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego.
- Bardzo się cieszę, że mogę dziś wspólnie z wami wziąć udział w tej lekcji, tym bardziej, że po dłuższej przerwie przyszliście dziś
do szkoły i jest to doskonały moment, żeby przypomnieć sobie podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym. Każdy z
was musiał dotrzeć dziś do szkoły czy to pieszo, czy jadąc z rodzicami samochodem, czy korzystając np. z autobusu. Większość z
was, podstawowe zasady zapewne zna, ale dziś to jest bardzo dobry moment aby je powtórzyć – podkreśliła rozpoczynając
lekcję Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.
- Codziennie jesteście uczestnikami ruchu drogowego, dlatego zależy nam na tym abyście byli bezpieczni, wiedzieli jak poruszać

się po drogach i jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Znajomość najważniejszych zasad, umiejętność rozpoznawania znaków
drogowych, wiedza jakie i jak nosić odblaski na pewno przydadzą się nie tylko w drodze do szkoły, ale i w trakcie zabaw po
lekcjach, czy podróży samochodem lub autobusem – mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur.
Nauka nie musi być nudna i nie była w trakcie tej szczególnej lekcji. Zagadki, filmy animowane z głównym bohaterem –
Krokodylkiem Tirkiem, prezentacja oraz fragment miasteczka ruchu drogowego ze znakami i sygnalizatorem świetlnym,
umożliwiły najmłodszym aktywne uczestnictwo w zajęciach, także w formule online. Dzieci doskonale poradziły sobie z

zagadkami i pytaniami o bezpieczeństwie.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej wiedzy. Jesteście odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego i wszystkie
wasze odpowiedzi oceniam celująco. Brawa dla was – oceniła Agata Kornhauser-Duda – Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy
uczestnikami ruchu drogowego, więc musimy dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych. Wprowadzajcie w życie
wszystkie zasady o których dziś usłyszeliście, ale również kształtujcie w sobie cechy, które pomogą odpowiednio zachować się w
różnych sytuacjach – kierujcie się rozwagą i zawsze zachowujcie spokój – dodała Pierwsza Dama.
Pierwsza Dama pogratulowała Inspekcji inicjatywy. Do podziękowań przyłączyła się również dyrekcja szkoły.
- Chciałabym serdecznie podziękować za przeprowadzenie tej lekcji. Za udział w niej Pani Prezydentowej, co jest dla nas
szczególnym wydarzeniem. W takim dniu, w którym wracamy do stacjonarnego nauczenia, bezpieczeństwo naszych uczniów jest
najważniejsze i taka lekcja pozwoli dzieciom zapamiętać jak powinny zachowywać się na drodze – mówiła Jolanta Braun,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.
Lekcja online, w której uczestniczyła Pierwsza Dama, to najnowszy projekt Inspekcji Transportu Drogowego. Oferta edukacyjna
w ramach realizowanej od lat przez ITD „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka”, ze względu na sytuację epidemiczną, została
rozszerzona. Zajęcia, które opracowano z myślą o uczniach najmłodszych klas szkolnych, zostały przeniesione do sieci.

Formuła zajęć umożliwia nie tylko ich bezpieczne przeprowadzenie, ale przede wszystkim dotarcie do większej grupy odbiorców.
Zajęcia były prowadzone również w czasie zimowych ferii dla dzieci uczestniczących w półkoloniach. Zainteresowanie szkół
przerosło nasze oczekiwania – podkreślił Alvin Gajadhur.
Zajęcia online ruszyły w grudniu. Do tej pory wzięło w nich udział blisko 700 uczniów.
Wykorzystano także zdjęcia: Grzegorz Jakubowski, KPRP.
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