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"Ana taksiler" ile ilgili deneyimler 

Bir okul müdürü olarak, kendini işine adamış ebeveynlerin inisiyatifini çok desteklemek istiyorum. 

Lütfen çocuğunuzun okula giden yolun en azından bir kısmını yürümesine izin verin! Ebeveynlerin girişimi 

mükemmel fırsatlar ve nedenler ortaya koymuştur. (Aşağıya bakınız) 

Ne yazık ki, çocuklarının buraya gelip inmesi için 10 dakika içinde okulun ana girişine mümkün olduğunca 

yakın olmak isteyen çok fazla ebeveyn var. 

Okul binasına veya ebeveynlerin taksiye binmesine giden en kısa yol için kazanılacak ödül yoktur. Bu aynı 

zamanda sosyal konumu iyileştirmez. Çok nadir bir zaman kazanımı elde etmek bir tutum meselesidir (bana 

değer mi?). 

Belki de trafik kuralları ile ilgili bir eğitim oturumu yenilenmelidir: 

Sadece üç örnek: 

Kaldırım ve zebra geçişi park yeri değildir. 

Çocuklar her zaman kaldırıma çıkıyor - sokak tarafına değil. 

İkinci sıraya girip çıkmak tüm yol kullanıcılarını tehlikeye sokar. 

Diğer gözlemler: 

Zaman stresli ebeveynler ve çocuklar, bazıları "öteki" nin trafik davranışından honking, hakaret, ... Bu 

çocuklar derslerine daha agresif ve stresli başlıyorlar. 

Çocuklar, okul çantalarının ebeveynler veya büyükanne ve büyükbabalar tarafından ön kapıya taşınmasını 

desteklemez. Motor çalışırken bu "hizmeti" vermek gerçekten güncel değil. 

Büyük miktarda trafik nedeniyle kaybedilen zamandan tasarruf etmek için, çocukların yaya geçidinden birkaç 

metre ötede karşıdan karşıya geçmelerine izin vermek uygun değildir. Burada bir yetişkin olarak rol model 

olarak hareket ediyorsunuz! 

Aracınızı (park) sıfırladığınızda, arabanın arkasında dikiz aynasında göremediğiniz ve araçtaki sensörlerin 

yeterince hızlı tepki vermediği çocuklar olabilir. Kışın erken saatlerinde, yani karanlıkta, özellikle yüksek bir 

tehlike kaynağı. Bu nedenle derslerin başlamasını sabah 9: 00'a ertelemeyeceğiz! 

Bu noktada merkeze gitmeniz gerekiyorsa, (muhtemelen kendiniz için) önemli telefon görüşmesini kulakla 

yapmayın. Bu yasaktır ve gelen çocukları ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atıyorsunuz! 

Kendinizi bu senaryoya maruz bırakmaya devam etmek istiyorsanız, çocuklara kendi disiplinini ve 

sorumluluğunu öğretmemenin sizin sorumluluğunuzda olduğunun farkında olmalısınız. Kötü hava 

koşullarında bile düzgün giyinmek, okula gitme zamanını doğru değerlendirmeyi öğrenmek, normal günlük 

trafiği anlamak ve ustalaşmak, ... 

Ana girişim şunları gösterir: 

- Gerekirse, biraz araba ile - ve sonra biraz yürüyerek. 
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Şu anda hiçbir şeyin işe yaramadığı izlenimine sahip olsanız bile, lütfen sizi ve kendi çocuklarınızı tehlikeye 

atan ebeveynlere hitap edin. Konuştuğunuz kişilerin uygunsuz tepkilerine yanıt vermeyin. 

Tabii ki çocuğun ön kapıya yakın okula yönlendirildiği istisnai durumlar vardır. Bununla birlikte, istisna günlük 

veya sık bir durum olarak anlaşılmamalıdır. Ve istisna, sabah gelen okul çocuklarının tehlikeye girmesini 

içermez. 

Ebeveynler danışma kurulundan kararlı ebeveynlerin inisiyatifini takip eden tüm ebeveynlere teşekkürler. 

Müdür olarak durumu birlikte iyileştirebileceğimiz konusunda iyimserim. 

Wolfgang Kneer (Rektör) 


