Geçiş Neden
Önemlidir?
İlkokul 1. Sınıfa Geçiş
Ebeveynler / Bakıcılar
için Bilgiler

Geçişi, çocuğun bir aşamadan diğerine
geçmesi olarak adlandırırız.
Gün boyunca giyinmek, televizyonu
kapatmak, dışarıya çıkmak için mont
giymek gibi birçok küçük geçiş yaşarız; tüm
ebeveynler bazı geçişlerin diğerlerinden
daha kolay olduğunu bilirler!
Diğer geçişler daha büyüktür, örneğin;
yeni bir kreşe veya okula başlamak gibi.
Tüm çocuklar, kendilerinin geçişlere
hazırlanmaları için yardıma ihtiyaç
duyarlar.

Edinburgh'da, tüm Erken Yaş ortamları ve ilkokullar, Michael Rosen'in
Ayı Avına Çıkıyoruz eserini kullanarak büyük bir proje üzerinde birlikte
çalışmaktadır. Bu, hangi kreşe başladıklarına veya hangi ilkokula
gittiklerine bakılmaksızın, tüm çocukların aynı hikayeye aşina
olacakları ve ortak deneyimler paylaşacakları anlamına gelmektedir.
Araştırmalar, paylaşılan deneyimlerin, geçiş dönemlerinde çocukları
desteklemenin yollarından biri olduğunu göstermektedir.
Çocuğunuz normalde bu dönemde ilkokula geçişine başlayacaktı.
Mevcut kısıtlamalar nedeniyle, çocuğunuzun katılacağı faaliyetler
değişmiştir.
Çocuğunuz bir Yerel Makam kreşine kayıtlıysa, zaten öğrenci kabul eden ilkokullar ile
bağlantıları olacaktır. Çocuğunuz bir Ortak Sağlayıcı kreşine veya bir Çocuk Bakıcısı kurumuna
kayıtlıysa, geçişi destekleyebilecek konumda olmayabilirler.
Hiçbir çocuğun bunları kaçırmamasını sağlamak için,
www.bearhuntedinburgh.wordpress .com adlı bir web
sitesi oluşturduk; burada okula geçiş konusunda olumlu
hissetmesine yardımcı olmak için çocuğunuza dair
kullanabileceğiniz haftalık fikirleri paylaşacağız. Bu web
sitesi 18/05/2020 tarihinden itibaren yayına girecektir.
Haberi yaymak için çaba göstereceğiz ve topluluklarımızdan
mümkün olduğunca çok kişiyi, büyükanneleri, komşuları,
amcaları ve daha fazlasını dahil etmeye çalışacağız!
Tüm ebeveynlerin hatırlaması gereken en önemli şey, evde çocuklarınızla zaten
yaptığınız şeylerin onların öğrenimlerini destekliyor OLDUĞUDUR.
Araştırmalar bize, Erken Yaşlardaki çocukların en iyi öğrenimi, yıkanan çamaşırları
katlamaya yardımcı olmak, yemek hazırlamak ve sadece konuşmak gibi gerçek yaşam
deneyimleriyle gördüklerini ortaya koymaktadır. Çocukları hikayeye katmak için önerilen
faaliyetlerin hiçbirinin stresli veya zaman alıcı olması amaçlanmamıştır. Bunların günlük
rutininize zaten uygun olabilecek şeyler olduğunu umuyoruz.

www.bearhuntedinburgh.wordpress.com

İlkokul 1. Sınıf Öğrenimi oyun
ile başlar!
Hangi okula gittiklerine bakılmaksızın, bütün çocukların ilkokul 1. sınıfa en iyi şekilde
başlamasını sağlamak için Edinburgh'daki tüm ilkokullarla da birlikte çalışmaktayız.
Çocuğunuzun İlkokul 1. Sınıfı, oyun ve eğlence için çok sayıda fırsatla birlikte biraz farklı
görünebilir. Başlangıçtaki en önemli şey, herkesin hoş karşılanmasını ve okulda
hoşlandıkları bir şey bulmasını sağlamak olacaktır.
Okullardaki öğretmenler ve personel, bu dönemin aileler için ne kadar zor geçtiğinin
farkındadır. Çocuğunuz, ilişki kurma, arkadaş edinme ve öğrenme amaçlı oyun oynamaya
dair çok sayıda şans ile desteklenecek ve toplum içinde yaşamaya teşvik edilecektir.
Sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz ve daha fazla bilgi için lütfen çocuğunuzun
okul web sitesine bakın.

Azmi Hayata Geçirmek [2020 ulusal uygulama rehberi]
8.8 ELC'den okula olumlu geçiş uygulamasının Önemli Özellikleri
- her çocuğun geçiş deneyiminin kendisine özgü olduğunun bilincinde ve
çocuklara onlar için hazır, onların ihtiyaçlarını ve ailelerinin ihtiyaçlarını
karşılayan ortamlar sunan uygulayıcılar/öğretmenler
- devam eden bir “erken yaş düzeyi” müfredat deneyimi planlamaya
odaklanan, uygulayıcılar ve öğretmenler arasında yapılan işbirliği
- açık ve paylaşılan bir gerekçeye ve dengelenmiş liderliğe dayanan,
ilkokulun erken aşamalarında uygulanan oyunlu pedagoji
- uygulayıcılar ve öğretmenler arasında çocukların öğrenimlerini planlama
konusunda aktif katılımlarının faydalarına dair ortak bir anlayış
- ebeveynlerin çocuklarına dair bilgisine ve çocukların okula getirdiği
öğrenime değer veren destekleme programları
- ebeveynlerin, bilgilerin ve uyulacak kuralların pasif alıcıları olarak
görülmeleri yerine geçiş sürecinde aktif katılımlarını teşvik eden hazırlık
faaliyetleri
- ek destek ihtiyacı olan çocuklar için özel hazırlanmış ve geliştirilmiş geçiş
düzenlemeleri

