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Gdańsk Transport Company i GDDKIA dbają o edukację
najmłodszych
AmberOne Autostrada A1 wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w
Gdańsku, rozpoczęła cykl zajęć dydaktycznych skierowanych do uczniów klas I-III
szkół podstawowych z woj. pomorskiego. Tematyką poruszaną podczas zajęć są
przejścia dla zwierząt zlokalizowane w pobliżu dróg ekspresowych i autostrad.
Zajęcia składają się z lekcji dydaktycznej pt. „Jak zwierzaki przez drogę przejść
chciały”, podczas której uczniowie mają szansę samodzielnie zaprojektować
przejścia dla zwierząt oraz z wizyty w wybranych przejściach dla zwierząt.
Celem zajęć jest edukacja najmłodszych w tematyce przejść dla zwierząt oraz zasad
jakie w tych miejscach obowiązują.
„Zależy nam na tym, aby dzieci poznały i mamy nadzieję przekazały swoim
najbliższym zasady jakie powinny obowiązywać w okolicy przejść dla zwierząt.
Niestety dość często spotykamy się z wandalizmem w miejscach, które mają służyć
zwierzętom i pozwalać im na swobodną, bezpieczną wędrówkę z jednej strony drogi
na drugą. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom incydenty z obecnością ludzi w
miejscach takich jak przejścia dla zwierząt będą rzadkością” – mówi Anna Kordecka
z Gdańsk Transport Company.
„Na warsztatach staramy się przekazać najmłodszym, że nowe drogi mogą być
przyjazne przyrodzie, a zbudowane przez nas przejścia dla zwierząt są miejscami
szczególnymi, w których obowiązują pewne zasady. - dodaje Piotr Michalski z
GDDKiA Oddziału w Gdańsku.
W ramach zajęć przygotowano książeczkę „Ambroży śladami zwierząt” skierowaną
do najmłodszych i poruszającą tematykę przejść dla zwierząt istniejących na
AmberOne Autostradzie A1. Dodatkowo dla uczniów biorących udział w zajęciach
przygotowany został konkurs plastyczny, w którym nagrodą główną będzie tablica
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multimedialna dla placówki, z której pochodzić będzie zwycięska praca. Zajęcia
zostaną przeprowadzone w 5 placówkach i trwać będą do 12 czerwca,
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 czerwca 2015 r.
W związku ze sporym zainteresowaniem ze strony szkół, GTC wraz z GDDKIA
planuje w kolejnych latach kontynuować zajęcia dydaktyczne skierowane do
najmłodszych.

