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„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” online przekroczyła granice i w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
odwiedziła uczniów z Francji, Łotwy i Ukrainy. Spotkanie edukacyjne poprowadzili Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz
Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska

Bezpieczeństwo nie zna granic
6 maja obchodzony jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który został ustanowiony przez Komisję
Europejską, aby zwrócić uwagę mieszkańców Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach.

Ten dzień ma zwrócić uwagę nas wszystkich, na to jak istotne z punktu widzenia społecznego jest bezpieczeństwo na drogach i
na to jak każdy z nas – swoją wiedzą, zachowaniem, przezornością, kulturą i szacunkiem wobec innych – może wpłynąć na jego
poprawę – podkreślił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Projekt edukacyjny Inspekcji Transportu Drogowego – lekcje brd online, których odbiorcami są najmłodsi uczestnicy ruchu
drogowego – wpisuje się w ideę Europejskiego Dnia BRD.
Forma zajęć wykorzystująca narzędzia online, umożliwiła dziś organizację wirtualnego spotkania z uczniami polskich szkół z
Francji, Łotwy i Ukrainy. O bezpieczeństwie na drogach z uczniami rozmawiali Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk,
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
Edukacja jednym z filarów brd

Bezpieczeństwo na drodze zależy od właściwego zachowania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważna
jest edukacja brd. Zależy nam na tym abyście znali zasady obowiązujące w ruchu drogowym i abyście byli bezpieczni. Cieszę się,
że dziś z Krokodylkiem Tirkiem możemy wspólnie uczyć się zasad brd – mówił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W
najbliższych dniach spotykamy się z Ministrem Infrastruktury i specjalnymi zespołami aby pracować nad kolejnymi
rozwiązaniami edukacyjnymi, zwiększeniem liczy godzin zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wszystko dla
waszej przyszłości i waszego bezpieczeństwa – dodał.
Lekcje brd online prowadzone przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczna
Szkoła Krokodylka Tirka” zostały opracowane z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego. Łączą elementy teorii z
praktyką. W trakcie dzisiejszych zajęć omówiono zasady poruszania się po drogach oraz bezpieczeństwa w podróży. Zwracano
uwagę na konieczność noszenia odblasków, właściwego zapinania pasów bezpieczeństwa, czy noszenia kasków przez
rowerzystów. Prowadzący zajęcia ostrzegali najmłodszych przed zagrożeniami oraz uczyli jak prawidłowo powiadomić służby
ratunkowe jeśli dojdzie do wypadku.

Zależy nam na tym abyście znały i stosowały przepisy, wiedziały jak właściwie zachowywać się aby unikać zagrożeń. Mam
nadzieję, że zdobytą dziś wiedzą będziecie poszerzać, tak abyście w przyszłości byli odpowiedzialnymi kierowcami – podkreślił w
trakcie zajęć Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
Zajęcia wzbudziły wśród dzieci ciekawość i zainteresowanie. Były filmy edukacyjne, quizy i zagadki. Poziom wiedzy dzieci o brd
został wysoko oceniony przez dzisiejszych nauczycieli.

Chciałem pogratulować nauczycielom, którzy opiekują się dziećmi uczestniczącymi w dzisiejszych zajęciach. Znakomicie
przygotowane dzieci, uważnie oglądają, aktywnie uczestniczą w lekcji. Znakomicie. Brawo – ocenił Minister Infrastruktury.
Szkoły, również polskie szkoły za granicą, zainteresowane uczestnictwem w projekcie edukacyjnym GITD mogą przesyłać
zgłoszenia na adres e-mail: lekcja@gitd.gov.pl.
Ważny temat, lekkie pióro… Zapraszamy do udziału w konkursie!
Dziś ogłoszony został również konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Nieprzypadkowo konkurs ogłaszamy dziś, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prace
literackie najmłodszych mają promować właściwe zasady brd. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 10 do 15 lat.
Patronat Honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda, a w Komitecie Honorowym
zasiądzie Minister Edukacji i Nauki – zachęcał najmłodszych do uczestnictwa w konkursie Szef ITD.
Patronat Medialny nad konkursem objęło Polskie Radio S.A.

Polskie Radio od lat prowadzi misję edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na antenach wielu programów
rozmawiamy, również z Inspekcją Transportu Drogowego, o bezpieczeństwie, uczymy, ostrzegamy i apelujemy o rozwagę.
Cieszę się, że możemy przyłączyć się do kolejnej inicjatywy GITD i objąć konkurs patronatem – mówiła Agnieszka Kamińska,
Prezes Polskiego Radia S.A.
Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej GITD w zakładce Edukacja (https://gitd.gov.pl/edukacja/konkursy/konkursna-bajkeopowiadanie-2021/).
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