„Uczeń bezpieczny na drodze” – ZIKiT edukuje!
2018-04-05
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu prowadzi Akademię Mobilności ZIKiT,
spotkania edukacyjne z uczniami, obejmujące takie zagadnienia jak: korzystanie ze środków
komunikacji miejskiej oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się po mieście. Dziś (5
kwietnia br.) ZIKiT gościł uczniów z drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 50.

Dzieci standardowo zostały odebrane z placówki szkolnej, dzięki uprzejmości firmy
Mobilis. W trakcie jazdy autobusem do ZIKiT poznały najważniejsze zasady związane z
podróżowaniem Komunikacją Miejską. Mogły porozmawiać ze specjalnie
zaproszonymi, umundurowanymi kontrolerami biletów (firma Renoma). Nauczyły się
jak odpowiednio zachowywać się w pojeździe oraz kasować bilet. Po dotarciu do
jednostki dzieci zwiedziły najważniejsze miejsce ZIKiT - Centrum Sterowania Ruchem.
Mogły tam przekonać się w jaki sposób monitorowane są tramwaje poruszające się po
mieście oraz zobaczyć ile kamer na co dzień obserwuje funkcjonowanie miasta.
Jednostka mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo dzieci na drogach,
wzbogaciła dzisiejszą wizytę o instruktaż „Uczeń bezpieczny na drodze”. Polegał
on na tym, że uczniowie pod kontrolą osób prowadzących uczyły się w terenie, jakie
zasady obowiązują na przejściu dla pieszych. Prowadzący podkreślali, że odpowiednie
zachowanie i stosowanie do ściśle określonych zasad obowiązujących na przejściu dla
pieszych jest bardzo ważne. Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy
odblask, aby zawsze było widoczne na drodze. Instruktaż zostanie wprowadzony na
stałe i będzie dodatkowym elementem lekcji prowadzonych w ramach AMZ.
Do tej pory w ramach Akademii Mobilności ZIKiT (II edycji) zorganizowanych zostało
dwanaście spotkań – 265 uczniów. W planach są kolejne spotkania z tego cyklu. W
trakcie spotkania zawsze przekazywana jest uczniom istotna informacja – dzieci w
Krakowie mogą podróżować bezpłatnie! Ważne tylko, aby mieć przy sobie
legitymację szkolną. Nauczyciele krakowskich szkół każdorazowo podkreślają, że
projekt wart jest kontynuacji.
Dzieci odwiedzają ZIKiT również w ramach drugiej edycji Akademii Młodego
Krakowianina – cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół
podstawowych. Celem akcji jest rozwijanie wiedzy najmłodszych krakowian z zakresu:
ekologii, funkcjonowania miasta oraz bezpieczeństwa na drogach. Do tej pory w
ramach AMK ZIKiT odwiedziło sześć grup dzieci z drugich klas szkół podstawowych 129 uczniów. W planach są kolejne spotkania, które będą prowadzone do czerwca br.
ZIKiT realizuje akcje wspólnie z Partnerami: firmą Mobilis oraz umundurowanymi
kontrolerami z firmy Renoma.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

