
În siguranţă la şcoală - sfaturi pentru părinţi 

Dragi părinţi,
După vacanţa de vară, copilul dumneavoastră va începe şcoala. Campania „În siguranţă la şcoală“ îl 
pregăteşte pentru drumul spre şcoală. 
În centrul de îngrijire pe � mp de zi, copiii învaţă primele reguli de circulaţie şi comportamentul corect 
în trafi cul ru� er. Nu uitaţi: multe lucruri se schimbă pentru copilul dumneavoastră odată cu începerea 
şcolii. El devine mai independent şi este acum sufi cient de mare pentru a învăţa singur drumul spre 
şcoală. Puteţi să vă sprijiniţi copilul în acest sens. 

Copiii au nevoie de exerciţii fi zice
Lăsaţi copilul să meargă singur la şcoală, dacă 
este posibil. În cele mai multe cazuri, copiii de 
şase ani pot parcurge cu uşurinţă drumul până 
la şcoala primară. Copilul dumneavoastră vă va fi  
recunoscător, deoarece mersul pe jos are multe 
avantaje.

• Trei sferturi dintre toţi copiii şi � nerii din    
        Germania nu fac sufi cientă mişcare. Acest    
        lucru nu este bun pentru sănătatea lor.   
        Riscul de accidente creşte, de asemenea,    
        atunci când copiii nesiguri atunci când fac    
        mişcare. 
•      Asiguraţi-vă că copilul dumneavoastră face exerciţii fi zice regulate, pe lângă sporturile şcolare. 
        Ar trebui să fi e cel puţin 75 de minute pe săptămână.  
•      Copiii care fac exerciţii fi zice în mod regulat se pot concentra mai bine şi au mai multă încredere 
        în sine.  
•      Şi să revenim la mersul pe jos la şcoală: copiii care merg împreună la şcoală pe jos au parte 
        de experienţe pe care nu le-ar avea dacă ar fi  fost duşi cu maşina. 

Aşadar, faceţi un lucru bun pentru copilul dumneavoastră dacă îl lăsaţi să meargă pe jos. 

Drumul sigur spre şcoală
Cel mai scurt drum spre şcoală nu este întotdeauna cel mai sigur. Uneori, o mică deviere face ca traseul 
să fi e mai sigur. Parcurgeţi singur traseele posibile şi decideţi care este cel mai bun traseu pentru copi-
lul dumneavoastră.
•  Opţiunile bune sunt: trotuare de-a lungul străzii, străzi liniş� te în zonele rezidenţiale, intersecţii cu 
semafoare pentru pietoni, insule mediane pentru a ajuta la traversarea străzilor, treceri de pietoni cu 
zebră, treceri asigurate de piloţi îndrumători, intersecţii şi treceri bine iluminate. 
•  Opţiunile proaste sunt: drumuri fără trotuare, 
drumuri aglomerate cu trafi c de camioane, intersecţii 
şi treceri fără o bună vizibilitate, ieşiri din curţi, super-
marketuri etc., treceri în spatele unor curbe lipsite de 
vizibilitate sau obstacole în calea vizibilităţii (de exem-
plu, garduri vii, copaci, ziduri).       
  
Multe şcoli au planuri cu trasee şcolare. Întrebaţi la 
şcoală despre acestea.

Lăsaţi copilul să meargă pe jos la şcoală ori de câte ori este 
posibil, după o perioadă iniţială de exerciţii fi zice!

Lăsaţi maşina acasă
Părinţii care îşi aduc copiii cu maşina 
(„părinţi-taxi“) pun în pericol alţi elevi. 
Nu uitaţi că exerciţiile fi zice sunt bune 
pentru copilul dumneavoastră. Elevii pot 
parcurge pe jos o distanţă de doi kilome-
tri dimineaţa.



Exersarea drumului spre şcoală 

•    Începeţi să exersaţi drumul spre şi de la şcoală înainte de vacanţa de vară, de preferinţă la orele           
      la care copilul dumneavoastră va parcurge şi el drumul respec$ v!
•    Discutaţi despre pericole şi exersaţi comportamentul corect! Puneţi copilul să repete ceea ce aţi   
      spus („Aici trebuie să mă opresc...“)!
•    Exersaţi toate situaţiile în mod individual!
•    Exersaţi traseul de mai multe ori! Lăsaţi să treacă ceva $ mp între exerciţii!
•    Copilul dumneavoastră trebuie să ş$ e că drumul convenit este singurul permis. 
•    De asemenea, trebuie să ş$ e că nu are voie să meargă cu un străin. 
•    Spuneţi-i copilului dumneavoastră că nu toate maşinile opresc la trecerea de pietoni, chiar dacă 
      ar trebui să o facă.
•    Deosebit de important: copilul dumneavoastră învaţă cel mai bine observând şi imitând. 
      Sunteţi cel mai important model pentru copilul dumneavoastră. 

Primele săptămâni

•    Însoţiţi-vă copilul în primele săptămâni de şcoală.
•    Asiguraţi-vă că copilul dumneavoastră iese din casă sufi cient de devreme dimineaţa. Un ritm 
      agitat îi poate determina pe copii să se comporte greşit în trafi c. 
•    Discutaţi despre cum ar trebui să se comporte copilul dumneavoastră dacă ceva este diferit decât     
      de obicei, de exemplu dacă semafoarele nu funcţionează sau dacă maşinile sunt parcate pe trotuar  

      şi blochează drumul. 

Faceţi-vă copilul „vizibil“!

•    Pe toate părţile îmbrăcăminţii trebuie aplicate elemente sau dungi retrorefl ectorizante. Există,           
      de asemenea, ataşamente retrorefl ectorizante pentru pantofi  sau şepci. Refl ectoarele intermitente,    
      vestele sau pelerinele refl ectorizante sunt de asemenea bune.
•    Copiii care poartă îmbrăcăminte retrorefl ectorizantă pot fi  văzuţi în întuneric la o distanţă de            
      130 până la 160 de metri. Prin comparaţie, o persoană îmbrăcată în haine închise la culoare           
      poate fi  văzută doar de la o distanţă de 25-30 de metri. Adesea, acest lucru este prea târziu pentru          
      a evita un accident.
•    Rucsacurile şcolare ar trebui să aibă, de asemenea, elemente refl ectorizante.

Acestea sunt cele mai importante exerciţii!

Să oprească în faţa bordurii 
trotuarului. Mai întâi să 
privească la stânga, apoi 
la dreapta, apoi din nou la 
stânga. Să pornească doar 
atunci când nu se apropie 
niciun vehicul.

Chiar şi atunci când semafo-
rul este verde,  să nu plece 
până când maşinile nu au 
oprit. Atenţie: vehiculele 
care virează traversează ade-
sea calea pietonilor în mod 
nepermis, deoarece atât 
autovehiculul cât şi pietonul 
au „verde“.

Să aştepte să se creeze o 
breşă în trafi c la trecerile de 
pietoni. Să păstreze con-
tactul vizual cu şoferul şi 
să înceapă să meargă doar 
atunci când toate vehiculele 
au oprit. Mulţi şoferi au un 
comportament incorect şi 
îşi con$ nuă pur şi simplu 
drumul.

Să traverseze străzile numai 
în locuri cu bună vizibilita-
te. În cazul în care vederea 
este limitată de un gard viu, 
de maşini parcate sau de o 
curbă, copilul trebuie să cau-
te un loc cu vizibilitate bună. 
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