Güvenli okula
gidi – yaya!
Saygı değer ebeveynler ve veliler,
Gayet tabii ki siz çocuğunuzun okula güvenli gidip eve gelmesini istersiniz. Yaya gidilen okul yolu traﬁkte
en güvenli yollardan biridir. Ek olarak aşağıdaki menfaatları vardır:
Ders başlamadan evvel taze havva ve hareket çocuğunuzun dayanıklılığını
yükseltir, enfeksiyon kapmasını azaltır ve iyi duymasını ve görmesini sağlar. Buna
ek olarakta takip edecek olan derse konsantrasyonu ve takatını yükseltir.
Çocuğunuz kendine güvenini pekiştirir (bende yapabilirim), kendisi ve başka
çocuklar için mesülliyet üstlenir. Sosyal ilişkilerini geliştirme ve deneyim edinme
imkanı elde eder.
Çocuğunuz yaya olarak günlük traﬁk hayatında deneyim kazanır: mahalleyi tanır,
yön tayin etmeyi hissini geliştirir, çevresi için hasas his geliştirir ve böylece hare
ketliliğini fazlalaştırır (yer ve zaman hissi).
Yaya yürümek sadece çocuklar için yararlı değildir: Ebeveyin arabası (taksisi)
garajda kaldığında sizde zaman kazanırsınız. Ve böylece çevre korumasına
ekolojik bir fayda sağlamış olursunuz.

Çocuğunuzu adım adım okul yoluna alıştırınız:
Okul yolu alıştırması

Kendiliğinden anlaşılır / tabii

Çocuğunuzla birlikte okul yolunu gidip geliniz ve
çocuğunuzu normal olmayan alışılmamış (traﬁk lambalarının bozuk olmalarına, şantiyeler veya devriye
araçları gibi) durumlar için hazırlayınız.

Çocuğunuzun uykusunu aldığına -kahvaltıdan sonrazamanında evden çıkmalıdır. Hava şartlarına ve
mevsime göre giyinmelidir-yani ‚kapüşona‘ bakmayınızve çocukların okul çantalarının üzerinde parlayan
yansıtıcı materyal taşımalarına dikkat ediniz.

Kısa olması daha güvenli anlamında değildir
Kısa olan yolu değil daha güvenli olan okul (geniş
yaya yolları, az demiryolu geçitli, ‚küçük ayak‘ işaretli,
kılavuz geçitleri) yolunu seçiniz.

Arabasız olmuyorsa
Çocuğunuzu direkt giriş kapısına götürmeyiniz. Ona
örneğin 500 metre yürüyerek okula gitme fırsatı
tanıyınız.

Büyüklerin / yetişkinlerin refakatı
Bilhassa okul başlangıcında çocukların her şeyi anlayıp
anladıklarını ve kurallara uyup uymadıklarını denetleyiniz

Ayakta otobüs
Diğer anne ve babalarla çocukların buluşup gurup
halinde beraberce gitmeleri üzerine yükarıda belirtilen faydalardan istifade edebilmeleri için anlaşınız.

Devamı bilgiler
ADAC, belediye / komün-kaza sigortası kuruluşları,
genel sigorta kuruluşları ve aynı zamanda da polis ve
traﬁk kontrol kurumları ‚Okul yolu tavsiyeleri‘ broşürlerini veya ‚okul yolu lügatı‘ kitapçıklarını hazıt bulundurmaktadırlar. Internete bakmakta da fayda vardır.

Bu etkinliği destekleyen ortaklar sizlere teşekkür eder:
Niedersachsen eyaletinin kültür, içişleri ve Traﬁk ten sorumlu bakanlıklar
Belediye-Kaza sigortaları birlikleri Braunschweig, Hannover, Oldenburg
ADAC Niedersachsen / Sachsen-Anhalt e.V.
Landesverkehrswacht Nds. e.V.

