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Okul Hayatına Geçiş

Anne-babalar için hazırlanmış bir broşür

Çocuk bakımı ve çocuk sağlığı

Çocuğunuzu okula başlamaya hazırlamak hem siz hem de çocuğunuz için heyecan dolu bir dönemdir.
Hepimiz çocuklarımızı mutlu ve huzurlu görmek isteriz. Okul hayatına iyi bir başlangıç yapmak
çocuklara sosyal ve eğitim yönünden uzun vadede büyük fayda sağlamaktadır. Bir anne-baba olarak,
çocuğunuzun okula iyi bir başlangıç yapabilmesinde önemli bir rol oynamaktasınız.
Her ne kadar çoğunlukla okula başlamak genellikle mutlu bir olay olsa da, bazı durumlarda belirsizlik
dolu bir dönem olabilir. Bu siz ve çocuğunuz için yeni bir dönemdir. Ancak, bu dönemde çocuğunuzun
hayatında pek çok değişiklik olsa da, siz her zaman sabit kalırsınız.
Çocuğunuz evden, çocuk yuvasına ve okula geçerken siz
çocuğunuza köprü olabilirsiniz.

Temel becerilerin desteklenmesi
Çocukların okulda daha fazla bağımsız olması ve kendilerinden
sorumlu olması beklenir. Elbisesini giyebilme, tuvalete yardım
istemeden gidebilme gibi çocukların okul hayatına başlamadan önce
öğrenmiş olması gereken bazı temel beceriler vardır. Sosyal beceriler
(insan ilişkileri) özellikle önemlidir. Çocuğunuzun bu becerileri
kazanmasına imkan tanıyın ve gösterdiği ilerlemeyi övün.

Çocuğunuzu okul hayatına geçişe hazırlarken
•

Çocuğunuzla okul hakkında konuşun. Çocuğunuza kendi bildiği şekilde ve istediği zamanda soru
sorma imkanı verin

•

Çocuğunuzun bakıcısı ile konuşun. Okula hayatına geçiş programları veya aktiviteleri varsa öğrenin
ve bunlara katılın

•

Okul ve sizin öğrencilik yıllarınız hakkında olumlu şekilde konuşun

•

Okul ile işbirliği yapın – sizin de okulda rahat olmanız ve okulu tanımanız önemlidir. Siz okulda
rahat iseniz ve okulu tanıyorsanız, çocuğunuz bunu fark edecektir

•

Mümkünse, çocuğunuzun öğretmeni ile tanışınız

•

Çocuğunuzu duygu ve düşüncelerini söylemeye ve yardıma ihtiyacı olduğunda söylemeye/yardım
istemeye teşvik ediniz

Yeni ortamı tanımak okula geçişi kolaylaştırmaktadır
•

Çocuğunuzu aynı okula gidecek diğer çocuklarla tanıştırın, ‘bir araya getirin’.

•

Okul saatleri dışında okulu ziyaret ederek çocuğunuzun binayı ve çevresini tanımasını sağlayın.
Su içtikleri çeşmeleri deneyin, tuvaletlerin yerini öğrenin

•

Önlük giyme, okul çantası taşıma ve beslenme çantasından öğle yemeği yeme alıştırması yapın.
Bu becerileri ailece bir piknik yaparak eğlenceli ve pratik bir faaliyet için de gösterebilirsiniz

•

Bu alıştırmaları mümkün olduğu kadar eğlenceli ve olumlu bir şekilde yapınız.

QAIS – Quality Areas 3 and 4, Principle 2.1
FDCQA – Quality Area 3, Principle 1.3
Anne-babalar için hazırlanmış bu bilgi broşürü farklı toplum dillerine tercüme edilmiştir ve Early
Childhood Connections kuruluşunun web sitesinden indirilebilir: www.ecconnections.com.au
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