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ÇOCUKLAR, okul ve gelecek
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Anne-babalar, çocuklarının eğitimi süresince onların yanında bulunan
önemli yol arkadaşlarıdır. Anne-babasının kendisine destek olması, daha
anaokulu seviyesindeki bir çocuk için bile çok önemlidir. Anne-babalar,
eğitim sistemi ve özellikle de bu sistem içerisindeki çocuklardan nelerin
beklendiği hakkında iyi bilgilenmiş olmalıdırlar. Böyle olursa, çocuklarına
eğitim yolculukları esnasında daha iyi yol arkadaşlığı yapabilir ve onları
daha iyi destekleyebilirler.
Bu kitapçıkta, ilkokul çağında veya daha küçük yaşta çocukları olan annebabaların bilmesi gereken en önemli bilgileri sizler için özetledik. Bu
kitapçık, Initiative LEIF „Lernen Erleben in Freiburg“ („Freiburg’da Eğitimi
Tatmak“) adındaki, tüm vatandaşlarımızın daha iyi şartlar altında eğitim
almaları için gayret eden bir gönüllü kuruluşun girişimleri sayesinde ortaya çıkarılmıştır.
Anne-babalar olarak sizler ve çocuklarınıza eğitim veren kurumlar
arasında, birbirleriyle iletişim ve karşılıklı yardımlaşma amacı üzerine kurulmuş olan bir düzenin oluşturulması çok önemlidir. Böyle bir
düzenin varlığı, kendilerini can-ı gönülden desteklemek istediğimiz
çocuklarınızın okullarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan çok temel
bir şarttır. Elinizdeki kitapçık bu sebeple, siz anne-babalara, çocuklarınıza
eğitim veren eğitmen ve öğretmenlere belirli soruları yöneltebilmeniz ve
belirli tavsiyelerde bulunabilmeniz için yardımcı olarak hazırlanmıştır.
Bizim en temel arzumuz, bu kitapçığın, çocuklarına anaokulu ve
sonrasındaki eğitim hayatlarında destekçi olmak isteyen anne-babalara bu süreç zarfında neler yapmaları gerektiği noktasında yardımcı olabilmesidir. Hedefimiz, anne-babalara çok değerli bilgiler, ipuçları, tavsiyeler ve ilgi çekici fikirler vererek şehrimizde yaşayan çocukların daha
eşit şartlar altında eğitim alabilmelerine katkı sağlayabilmektir…

Sevgili Anne ve
Sevgili Babalar
Bir çocuk anaokuluna veya ilkokula başladığında, tüm aile
birdenbire kendisinin ciddi sorularla karşı karşıya kaldığını hisseder: Ailenin, günlük düzenini tamamen değiştirmesi gerekir. Bu
arada yeni bir durumla karşılaşan
sadece çocuğunuzun kendisi
değildir, aksine tüm aile, şu ana
kadar bilmediği, tanımadığı yeni
görevlerle karşı karşıyadır…
Anne-babaların görevi, eğitim

yolculuğu sırasında çocuklarına
destek vermek, yol arkadaşlığı
yapmaktır. Çocukları ister anaokuluna, ister ilkokula gidiyor
olsun, bunu yapmaları onlardan
beklenir. Fakat bu beklentileri
yerine getirebilmek için tabii ki
bunların neler olduğu konusunda önceden bilgi sahibi olmak
gerekir. Yoksa kolaylıkla yanlış
anlaşılmalar ve sorunlar ortaya
çıkabilir. Fakat bunların ortaya
çıkması, eğitmen ve öğretmenler
ile el ele verip birlikte çalışılarak
pekala engellenebilir.
Bu kitapçıkla biz size, ailede
çocukların eğitiminin ve desteklenmesinin nasıl olması
gerektiği
ile
ilgili
olarak
Almanya’da yaklaşımların neler
olduğu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Bu çerçevede,
anaokullarında ve ilkokullarda siz
anne-babalardan yapılması beklenen şeylerden en önemlilerini,
ipuçları ve tavsiyeler şeklinde

özetlemeye çalıştık. Bunlar, anne-babalardan beklendiği için
hem annelerin hem de babaların
bu kitapçığı okumalarını tavsiye
ediyoruz. Böylece çocuğunuzun
eğitimi ile ilgilenmenin sizi ne
kadar mutlu edebileceğini daha
yakından fark edeceksiniz…
Bu çalışma sırasında dikkatimizi
en temel ve özlü konular üzerinde
yoğunlaştırmaya çalıştık. Bu sebeple, Freiburg’da anne-babaların
müracaat edebilecekleri adresleri
ve ilgili internet sayfalarını sizin
için özel olarak biraraya getirdik.
Bunları, kitapçığın sonunda bulabilirsiniz.
Bu kitapçığın, okurken sizleri
heyecanlandırmasını
bekliyoruz…
Ailenizle birlikte mutlu ve huzurlu günler geçirmeniz dileğiyle…
Tüm LEIF ekibi adına
Veronika Schönstein
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Yenİ bİr GÜNLÜK DÜZEN
Çocuğunuz yakında anaokuluna ya da ilkokula başlayacak. Bu durum, hayatınızda birçok
değişiklikleri beraberinde getirecek. Bu değişiklikler sadece çocuğunuzu değil, tüm ailenizi etkileyecek. Kızınızın ya da oğlunuzun günlük düzeni birdenbire değişecek ve hepiniz bu yeni düzene
alışmak zorunda kalacaksınız. Bu alışma süreci için kendinize yeterince zaman ayırmanız gerekiyor.
Ailenizin günlük düzenini yeniden planlamanız gerektiğini çocuğunuzla konuşmalısınız. Bu planı
onunla birlikte yapmaya özen göstermelisiniz.

KAHVALTI

OKUL YOLU

İyi bir kahvaltı, gün için önemli bir hazırlıktır. Bu sebeple,
çocuğunuzun kahvaltısını yapabilmesi için sabahları ona
yeteri kadar zaman ayırın.
Anaokullarında ve ilkokullarda
çocuklarınızın yemek yiyebilmeleri için öğle tatilleri vardır. Bu zamanlarda yemek yiyebilmesi için
çocuğunuzun yanına bir beslenme paketi verin. Bu paketin içerisine mesela şunları koyabilirsiniz:
Peynir, kepekli ekmek
	Elma
	Muz
	Yoğurt
Bir şişe su veya meyve suyu

TAVSİYE:

İlk günlerde çocuğunuzu okula
kadar götürmeniz daha iyi olur.
Çocuğunuzu okula götürürken ona, yol üstündeki kavşak
veya trafik lambası gibi geçilmesi zor olan yerlerden nasıl
geçeceğini öğretin. Bu şekilde
çocuğunuz, bilmediği bir yolda
yürüyor olmak gibi bir korkuya
kapılmaktan kurtulur. Kısa zaman içerisinde kendini yolda
emniyette hissetmeye ve okuldan eve, evden okula artık sizin
yardımınız olmadan da gidip
gelebilmeye başlar. Çocuğunuzu
okula götüremediğiniz zamanlarda onu tek başına göndermeyin. Kendisiyle aynı okula
giden başka çocukların arasına
katılıp onlarla birlikte gitmesini
sağlayın. Bu, hem çocuğunuz
açısından daha güvenlidir hem
de çocuğunuzun diğer çocuklarla kaynaşmasını sağlar.

Çocuğunuzun her gün anaokuluna giderken
yanında götüreceği bir okul çantasına ihtiyacı
vardır. Bu çantaya, beslenme paketi ile beraber,
çocuğunuzun ihtiyacı olabilecek diğer şeyleri
de koyun. Çantaya nelerin koyulması gerektiği
konusunda ayrıca eğitmenlerle de görüşün.
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ÇOCUĞUNUZLA
VEDALAŞMA
Anne-babaların
çocuklarıyla
vedalaşması genelde zor olur.
Çocuklar anaokuluna veya ilkokula başladıklarında ilk defa
anne-babalarından
saatlerce uzak kalırlar. Bu, hem sizin
için hem de çocuğunuz için
yeni bir durumdur. Bu alışma
zamanının başarılı bir şekilde
atlatılabilmesi,
anaokulu
aşamasındaki çocuklarda uzun
zaman alır. Bunun için sizin de
birşeyler yapmanız gerekir. Mesela, ilk haftalarda anaokulundaki eğitmenlerin sizi aramaları durumunda ulaşılabilir olmanız iyi
olur. Eğitmenlerle, çocuğunuzun
nelerden hoşlandığı ve hangi
zorlukları yaşadığı konusunda
konuşun. Bu sayede eğitmenler,
çocuğunuzla daha iyi ilgilenebilir, onun ihtiyaçlarını daha
rahat
karşılayabilirler.
Aynı
şeyleri çocuğunuz, anaokulundan ilkokula geçtiğinde de
yapın. Öğretmenleriyle sürekli
olarak görüşmeye çalışın. Çünkü eğitmenler ve öğretmenler
her sene yeniden çocukların bu
geçiş süreçlerini tecrübe etmektedirler. Bu sebeple size bir çok
tavsiyeleri olabilir.

Tekrar
Evdeyİz
Öğlenleyin çocuğunuz anaokulundan veya okuldan eve
döndüğünde, kendisini tekrar
ev ortamına alıştırması gerekir. Bu esnada çocuğunuza şu
şekilde yardımcı olabilirsiniz. Mesela çocuğunuza her gün, o gün
anaokulunda veya okulda neler
yaptıklarını, yaptıkları şeylerin
hoşuna gidip gitmediğini sorun.
Kimlerle oynamış? Neler hoşuna
gitmiş? Nelere
sinirlenmiş?
Çocuğunuz bu sorulara cevap veirken onu dikkatlice dinleyin. Böyle yaptığınızda, çocuğunuz yapıp
ettiklerini, yaşadıklarını daha iyi
kavrayabilecektir.

AliŞkanliklar
gelİŞtİrİn
Gün içerisinde birlikte yapılan
alışkanlıkların
geliştirilmesi,
bütün aileyi güçlendirir. Bu
alışkanlıkların
neler
olması
gerektiğini çocuğunuzla birlikte belirleyebilirsiniz. Örneğin
çocuğunuzla, evde kimin hangi görevden sorumlu olması
gerektiğini konuşun. Çöpü
kim dışarıya çıkartacak? Evdeki muhabbet kuşunun düzenli
bir şekilde suyunu tazelemekten kim sorumlu olacak? Yemek
masasını kim hazırlayacak? Bu
tip görevleri kimin yapması
gerektiğini kendi başınıza belirlemeyin, aksine bu konularda
çocuğunuzla konuşun. Ne zaman oyun oynanacağını, ne zaman ev ödevlerinin yapılacağını
da konuşun. Bu alışkanlıklar bir
kere yerleştirildikten sonra, ailede herkesin bunlara uyması gerekmektedir.

Yatmaya
gİtmek
Uyku saatlerinin düzenli olması
çocuklar için çok önemlidir. Bu
düzenin daha kolay bir şekilde
oturtulabilmesi için, bu konuda da belirli alışkanlıkların
kazanılması gerekmektedir. Mesela, her gün çocuğunuzla birlikte aynı saatte yatıp aynı saatte
kalkmaya çalışın. Bundan başka:
Çocuğunuzun okul çantasını
birlikte hazırlayın.
Çocuğunuzun ertesi
gün giyeceği kıyafetleri
birlikte ayarlayın.
	Gün içinde neler olup bittiği
hakkında çocuğunuzla
sohbet edin.
	Yarın nelerin yapılıp
edilmesi gerektiği
konusunda da çocuğunuzla
konuşun.
Çocuğunuz dişlerini
fırçaladıktan sonra ona bir
hikaye okuyun.
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Bİrlİkte ÖĞrenmek
Çocuğunuz anaokulundan ilkokula ya da ilkokuldan sonra diğer okullara geçerken her zaman bir öncekinden daha zor görevlerle karşı karşıya gelir. Bir yandan
çocuğunuzun oyun için ayırabileceği zamanı azalırken, diğer yandan gittikçe zorlaşan
işlerin üstesinden gelmesi gerekmektedir. Fakat nasıl ders çalışılacağını ve yeni şeyler
öğrenilebileceğini öğrenmek de pekala mümkündür. Çocuğunuza yazı yazmanın ve
hesap yapmanın da aslında zevkli şeyler olduğunu gösterin. Eğer anaokulunda ve okul
zamanlarında çocuğunuza iyi eşlik edebilirseniz, çocuğunuzun başarılı bir geleceğinin
olması için onun şansını arttırırsınız.

Yenİ BİR GÖrev
Çocuğunuz
anaokuluna
veya
okula başladığında bu onun için
öncelikle büyük bir değişikliktir.
Çocuğunuz kendisini bidenbire
yabancı çocuklardan oluşan bir
topluluk içerisinde idare etmek
zorunda hisseder. Kendisi ile diğer
çocuklar arasında karşılaştırmalar
yapar. Eğitmenler ve öğretmenler
de, sizin çocuğunuzla diğer çocuklar arasında karşılaştırmalar
yaparlar. Bu, çocuğunuz için yepyeni bir tecrübedir. Bu tecrübe
hakkında çocuğunuzla konuşun.
Çocuğunuzun kendisine olan güvenini güçlendirin. Bu sayede
çocuğunuzun bu geçişi başarıyla
atlatabilmesini kolaylaştırırsınız. Bu
süreçte anne-baba olarak sizleri de
yeni bir görev beklemektedir. Çünkü bu süreçte çocuğunuz artık tek
başına sizler tarafından değil, farklı
insanlar tarafından da eğitilmeye
başlanmıştır. Bu sebeple eğitmen
ve öğretmenleri birlikte çalışmanız
gereken iş arkadaşları olarak görün.
Onlarla birlikte çalışın. Çünkü onlar
da tıpkı sizler gibi çocuğunuzun
sorumluluk sahibi genç bir birey olarak yetiştiğini görmek isterler.
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AnlaŞmazliklar
Bir çocuk, birçok farklı ve
yeni insan ve durumla karşı
karşıya geldiğinde, her zaman
başarılı olamayabilir. Bu sebeple çocukların, karşılaştıkları
anlaşmazlıkların
üstesinden
gelmeyi de öğrenmeleri gerekmektedir. Çocuklar bunu
genellikle
anne-babalarına
bakarak öğrenirler. Bu sebeple çocuğunuza iyi bir örnek
olmaya çalışın. Çocuğunuzla,
onu rahatsız eden şeyler ve kiminle hangi sebepten dolayı
anlaşamadığı hakkında konuşun.
Bu anlaşmazlıkların herkesi
memnun edecek bir şekilde nasıl
çözülebileceği konusunda onunla birlikte düşünün...

ÖĞrenmek
Okumayı ve yazmayı öğrenmek
pek kolay değildir. Bu yüzden
çocuğunuzun
bunları
öğrenebilmesi için ona zaman
verin. Bunun için gerekli temelleri çocuğunuz aslında erken
yaşlarında çeşitli şekillerde atar:
Konuşurken, dinlerken, boyama
yaparken ve etrafı gözetlerken...
Çocuğunuz oyun oynarken, hem
dikkatini belirli bir konu üzerine
yoğunlaştırmayı hem de istikrarlı
olmayı ve merakını uyanık tutabilmeyi öğrenir. Oyun oynamak,
bir şeyler öğrenmek demektir.
Bu sebeple, çocuğunuzun

öğrenirken, okurken ve yazarken
keyif alabilmesi için şunları yapabilirsiniz:
	Evin hem içinde hem de
dışında oyun oynayabilmesi için
çocuğunuza bol zaman verin.
Çocuğunuzun oyununu ancak
çok mecbur kaldığınızda bölün.
Çocuğunuz yanınızda iken,
bizzat kendiniz özellikle daha
fazla okumaya ve yazmaya gayret edin.
	Sayıların dünyasını
çocuğunuzla birlikte keşfetmeye
çalışın. Örneğin, birlikte saate
bakarken, kitap okurken veya
alışverişte fiyat etiketlerine bakarken...
Çocuğunuza yüksek sesle
hikayeler okuyun.
Çocuğunuzun size yönelttiği
tüm soruları mümkün
olduğunca basit ve anlaşılır bir
şekilde cevaplandırın.

DİKKAT

Çocuğunuz yanınızda olduğu zamanlarda, büyüklerin olduğu bir
ortamda onlarla çocuğunuz hakkında konuşmayın. Zira çocuklar,
bizim konuştuklarımızdan tahmin ettiğimizden çok daha fazlasını
anlarlar. Çocuğunuz hakkında konuşmak yerine, ona kendi fikir
lerini sorarak çocuğunuzu da konuşturmaya çalışın.
Fakat çocuğunuz hakkında başkalarıyla muhakkak konuşmanız
gerekiyorsa, o zaman çocuğunuzun bu konuşmayı duymaması için
gerekli önlemleri alın. Özellikle de eğer çocuğunuz hakkında belli
endişeleriniz olduğunu dile getirecekseniz, bunu çocuğunuzun
kesinlikle duymaması gerekir. Zira kendisi hakkında bu tarzda
konuşulduğunu duyan çocuğunuz, bundan rahatsız olacak ve gereksiz yere kendi kendisine sıkıntı verecektir.
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İpucu:
Okul için çocuğunuzun bir sırt çantasına (Schulranzen), bir de ağzı
büzülen torbaya (Turnbeutel) ihtiyacı vardır. Bunların içerisine
nelerin konulması gerektiği konusunda öğretmenlerden bilgi alın.
Özellikle sırt çantasının çok ağır olmamasına dikkat edin. Hangi
günlerde çocuğunuzun torbasını da yanında getirmesi gerektigini
öğretmenlerine sorun.

GeÇİŞ Dönemİ
Anaokulundan ilkokula geçerken
çocuğunuzu bu geçişe hazırlayın.
Çocuğunuzun
gittiği
anaokulu,
çocuğunuzu arkadaşlarıyla birlikte
anaokulunun yakınındaki bir ilkokula
muhtemelen gezmeye götürecektir.
Böylece çocuklar, ilkokulun nasıl bir
yer olduğu konusunda önceden fikir sahibi olurlar.
Çocuğunuzla
bu konu hakkında konuşun ve onun
ilkokula başlayacağından dolayı kendinizin de sevindiğini ona hissettirin.
İlkokulda çocuğunuz artık kendisini,
anaokulundaki gibi küçük çocuklar
arasında büyük olarak değil, büyük
çocuklar arasında küçük olarak hissedecektir. Artık oyun oynamaktan çok,
öğrenmek onun hayatının merkezinde olacaktır. Çocuğunuzu biraz da

olsa okula hazırlayabilmek için, ona
kırtasiyeden okul öncesinde kullanılan
defterlerden alabilirsiniz. Bu defterlerin içerisinde çocuğunuzun belirli kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik birçok
alıştırma vardır. Çocuğunuza sürekli bu
türden alıştırmalar yaptırmaya çalışın.
Fakat bu alıştırmalar çocuğunuzun
hoşuna gitmezse, onu zorlamayın. Eğer
çocuğunuzu bu çeşit küçük alıştırmaları
yapmaya alıştırabilirseniz, okula ayak
uydurmasını da kolaylaştırırsınız. Okula başlayan bir çocuğun şunları yapabilmesi gerekir:
Yemekten sonra herkesin kendi
tabağını mutfağa götürmesi gibi basit
kurallara uyabilmesi gerekir.
Basit istekleri yerine getirebilmesi
gerekir. Örneğin, „Oturma odasindaki
dolabın en alt çekmecesindeki mavi kaseyi bana getirir misin?“ denildiğinde
bunu yapabilmesi gerekir.
Tuvaletten sonra elleri yıkamak,
başkası konuşurken sözünü kesmemek ve onu dinlemek, kimse ile dalga
geçmemek gibi belirli alışkanlıkları
edinmiş olması gerekir.

Ev ödevlerİ
Okulda çocuğunuza düzenli olarak ev
ödevleri verilir. Bu şekilde, öğleden
önce okulda konuşulan şeylerin çocuk
tarafından tekrar edilmesi amaçlanır.
Eğer çocuğunuz, okuldan sonra kreşte
(Hort) kalırsa, bu ev ödevlerini genelde
orada yapar. Çocuğunuzun ev ödevlerini evde yapmasının gerektiği durumlarla ilgili olarak size şu tavsiyelerde bulunabiliriz:
Zamanlama: Çocuğunuzla gün içinde ödevlerini ne zaman yapacağını
konuşun. Hemen okuldan sonra
mı, yoksa daha geç bir vakitte mi?
Çocuğunuzun ödevlerini ne zaman
daha iyi yaptığını gözlemlemek için
farklı zamanlarda ödevlerini yapmasına
imkan sağlayın. Çocuğunuz için en
uygun olan vakti bulduktan sonra,
onun her zaman bu vakitte ödevlerini
yapmasına dikkat edin.
Çalışma ortamı: Çocuğunuzun aydınlık
ve derli toplu bir çalışma ortamına
ihtiyacı vardır. Çalışma masasının üzerinde, sadece ev ödevlerini yaparken
ihtiyacı olan eşyalar bulunmalıdır: Yazı
yazmak ve boyama yapmak için gerekli olan malzemeler, makas, yapıştırıcı
ve ev ödevlerini yaparken kullandığı
defter gibi... Bunların yanına içecek
birşeyler de koyun. Mesela bir bardak
su…
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Yardım: Çocuğunuzdan, o gün
hangi ev ödevlerini yapması
gerektiğini size göstermesini isteyin. Bu sayede çocuğunuzun
neler yapması gerektiği konusunda genel bir fikriniz olur.
Çocuğunuzun ev ödevlerini
kendi başına yapması gerekir.
Fakat çocuğunuzun size soru
sorabileceğini hesap ederek onun
yanından fazla uzaklaşmayın.
Daha sonra ev ödevleri hakkında
onunla konuşun. Ödevlerini
doğru
yaptığı
zamanlarda
çocuğunuza iltifat edin. Yanlış
yaptıklarında ise, nerede yanlış
yaptığını birlikte bulmaya çalışın.
Çocuğunuzun ev ödevlerini defterine kendi başına yazması gerekir. Çünkü o, doğruyu ancak bu
şekilde öğrenebilir.
Dinlenme zamanları: Çocuğunuz
ödevlerini yaparken düzenli olarak dinlenme ihtiyacı duyar. 6 yaşındaki çocukların 15
dakika ödev yaptıktan sonra
5 dakika dinlenmeleri gerekir. 9 yaşındakilerin 20 dakika,
12 yaşındakilerin ise 30 dakika
çalıştıktan sonra 5 dakika dinlenmeleri gerekir. Eğer ödevlerin yapılması için iki veya üç
kereden fazla dersin başına
oturmaları gerekiyorsa, o zaman
dinlenme zamanlarının daha
uzun tutulması gerekir. Bu daha
uzun olan dinlenme zamanlarını
çocuğunuz pekala dışarıda oyun
oynayarak da geçirebilir.
Ödül: Eğer çocuğunuza, yaptığı
ödevlerin karşılığı olarak bir
ödül vermek istiyorsanız, sakın
para veya şeker gibi şeyler vermeyin. Onun yerine ödül olarak
çocuğunuzla birlikte hayvanat
bahçesine veya yüzme havuzuna
gidin.

Yardım: Eğer çocuğunuz, ev
ödevlerini yapmak konusunda
zorluk çekiyorsa, bu konu ile ilgili olarak sınıf öğretmeniyle
konuşun.
Öğretmeni,
size
çocuğunuza
nasıl
yardımcı
olabileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

çocuğunuza daha fazla yardım
edebileceğiniz konusunda isabetli tavsiyeler verebilirler. Eğer
bu konularla ilgili olarak daha
fazla bilgi edinmek istiyorsanız,
çocuğunuzun
ilkokulundan
”Grundschule.
Wissenswertes für Eltern und Lehrkräfte”
(”İlkokul. Anne-babaların ve
Öğretmenlerin Bilmeleri Gerekenler“) başlıklı kitapçığı nasıl temin edebileceğinizi sorun.

YENİ YOLLAR
4. Sınıftan sonra ilkokul sona
erer. Bundan sonra çocuklar
artık daha ileri seviyede okullara
başlarlar. Bu okullardan hangisinin çocuğunuz için daha uygun
olduğunu
öğretmenlerinden
öğrenebilirsiniz. Çocuğu sonradan gideceği yeni okuluna
hazırlamak için ilkokul 3. sınıftan
itibaren derslerin gidişatında
bazı değişiklikler yapılır. Zira bu
sınıftan itibaren öğrencilerin
daha hızlı bir şekilde öğrenmeleri
ve daha fazla test çözmeleri gerekmektedir. Notlar da eskisinden daha önemli olmaya başlar.
Bu değişiklikler de doğal olarak
çocuğunuz için daha fazla sıkıntı
ve zahmeti beraberinde getirir.
Çocuğunuzun bu gergin halinin
anne-babası olarak sizi de germesine izin vermeyin. Çocuğunuza,
o ana kadar yapageldiğiniz gibi
ev ödevlerinde yardımcı olmaya devam edin. Öğretmenleriyle
yakın ilişki içeri-sinde olun. Çünkü
öğretmenleri, çocuğunuzun hangi yönlerinin ne derecede güçlü
veya zayıf olduğunu bilirler. Bu sebeple size hangi noktalarda
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EL ELE
Anaokulu, okul ve anne-babalar arasında bir işbirliğinin olması çok önemlidir. Okul ve
öğretmenlerle ne kadar yakın bir ilişki içerisine girebilirseniz çocuğunuzu da o kadar başarılı
bir şekilde teşvik edip destekleyebilirsiniz. Çocuğunuzun anaokulunda veya okulda gününü nasıl geçirdiği ile ilgili olarak onunla mümkün olduğu kadar ilgilenmeye çalışın. Eğer
eğitmenlerle ve öğretmenlerle zamanında konuşursanız, çocuğunuzun zorlandığı noktaları
geç kalmadan öğrenebilme imkanınız olur. Sonrasında da eğitmenler ve öğretmenlerle
birlikte bu zorlukların nasıl aşılabileceği konusunda çözümler üretebilirsiniz.

KarŞilikli
KonuŞmak
Anne-babalar
olarak
sizler,
eğitmen
ve
öğretmenlerin
önemli birer yardımcısısınız. Bu
nedenle onlarla sürekli olarak
çocuğunuz ve onun gelişimi
hakkında
konuşmalısınız.
Eğitmen ve öğretmenlerle yüzyüze ya da telefonla görüşmek
için onlardan randevu alın.
Görüşmeye gitmeden önce, neler
hakkında konuşmak istediğinizi
iyice düşünün. Bu sayede herhangi bir şeyi unutmamış olursunuz. Mesela onlarla şu konular
hakkında konuşabilirsiniz:
Çocuğunuzun gelişimi nasıl?
Çocuğunuz kendisine ne kadar
güveniyor?
Çocuğunuzun diğer çocuklarla
arası nasıl?
Çocuğunuz bedensel olarak dinç
mi?
Çocuğunuz okul ortamına ne
kadar uyum sağlayabiliyor?
Çocuğunuz değişim ve geçiş
süreçlerini nasıl atlatıyor? Mesela anaokulundan ilkokula geçiş,
anne-babasından
ayrılmaya
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alışma veya kardeşi doğduysa,
kardeşine alışma süreçlerini nasıl
geçiriyor?
	Okuma, hesap yapma ve yazı
yazmada çocuğunuzun gelişimi
nasıl? Hangi mesafeleri aldı?
Çocuğunuza nasıl yardımcı
olabilir, onu nasıl teşvik edebilirsiniz?
Anaokulunda veya okulda,
okul eğitiminin yanı sıra daha
başka hangi imkanlar sunuluyor? Örneğin, müzik ya da spor
grupları var mı?
	Evde çocuğunuzla hangi
sorunları yaşıyorsunuz?
Çocuğunuzda hangi güzel ve/
veya özel gelişmeleri fark ettiniz?
Anne-baba olarak anaokulundaki veya okuldaki faaliyetlere siz nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Mesela eğlencelerin,
gezilerin veya okul binasının düzenlenip tasarlanmasında nasıl
yardımcı olabilirsiniz?
Eğitmenleri veya öğretmenleri
ile
görüşmeler
yaptığınızı
çocuğunuza da söyleyin. Neler hakkında konuştuğunuzdan
veya
ilerde
konuşmak
istediğinizden çocuğunuza bahsedin. Çocuğunuza bu konulardaki fikirlerinin neler olduğunu
sorun. Bu meseleleri ciddiye
aldığınızı ona hissettirin.

Bİlgİler
Eğitmen ve öğretmenler, annebabalarla ayak üstü konuşmak
için çoğu zaman fırsat bulamazlar. Bu yüzden genelde, annebabalar için önemli olan bilgilerin derlendiği kağıtlar dağıtılır.
Anne-babalar için hazırlanan
bu
bilgilendirme
kağıtları
çok önemlidir. Bu nedenle o
kağıtlarda yazan herşeyi iyice
anlamanız gerekmektedir. Eğer
anlayamadığınız konular olursa, soru sormaktan çekinmeyin. Aynı şey, öğretmenlerin
çocuğunuzun ev ödevlerini
yaptığı defterin içerisine yazdığı
notlar için de geçerlidir. Bu
notları okuyun ve notlarla ilgili olarak ne düşündüğünüzden
öğretmeni
haberdar
edin.

Zira hemen hemen her anaokulunun ve okulun, maddi durumu
iyi olmayan ailelere destek olmak
amacıyla kurulmuş olan yardım
dernekleri vardır. Bu derneklere
müracaat ederek, bu programlara katılabilmek için gerekli olan
maddi yardımı temin edebilirsiniz. Bu şekilde ne tür imkanlar
olduğunu anaokulu veya okuldaki ilgili kişilerle görüşün.

PROGRAMLAR
Anaokulları ve okullar, annebabalar için özel programlar sunarlar. Bu programlara katılarak
çocuğunuzun eğitmenleri ve
öğretmenleri ile fikir alışverişinde
bulunabilirsiniz. Bu programlar
arasında mesela şunlar vardır:
Veli toplantıları, görüşme saatleri veya genel bilgilendirme
toplantıları. Bu tip programlara düzenli olarak katılmaya
çalışın. Bunu yaptığınız zaman
çocuğunuza daha güzel bir
şekilde destek olabilirsiniz. Bu
programlara katılarak, ortaya
çıkabilecek sorunlar hakkında
önceden bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEZİ VE
EĞLENCELER
Anaokullarında ve okullarda
düzenli olarak gezi ve eğlence
programları düzenlenir. Bu tip
programların amacı, çocuklar
ile anne-babaların birlikte vakit
geçirmelerini sağlamak ve birbirlerini daha iyi tanımalarına
yardımcı olmaktır. Bu nedenle, bu programlara tüm annebabaların katılması çok önemlidir. Bu programlara katılmak
için kendinize vakit ayırın. Eğer
bir programa katılamayacak olursanız, eğitmenlere veya öğretmenlere katılamayacağınızı
önceden bildirin. Sırf eğlence
veya gezi programına katılmak
için verilmesi gereken ücreti
veremeyecek durumda olmanız
sebebiyle
bu
programlara
katılmaktan geri durmayın.

SORUNLAR
Bazen çocuğunuzun eğitmenleri
veya
öğretmenleri
ile
anlaşamadığınız durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda pes
etmeyin, aksine çeşitli yollardan sesinizi duyurmaya çalışın.
Eğer tüm çabalarınız yine de
bir sonuç vermezse, o zaman
„Okul Aile Birliği (Elternbeirat)“ ile veya okulun özel olarak
ailelerle görüşmesi için yetkili
kıldığı öğretmenlerle (VertrauenslehrerInnen) konuşun. Eğer
onlar da size yardımcı olamazlarsa, o zaman da anaokulunun
veya okulun idarecisinden ne
yapabileceğinize yönelik tavsiye
isteyin.

TAVSİYE:
Sizden imzalamanız istenen bir belgeyi, eğer anlayamadıysanız, kesinlikle
imzalamayın. Belgenin içeriğinin ne olduğu konusunda size tekrar yeterli bilgi
verilmesini talep edin. Meselenin ne ile ilgili olduğunu iyice anlayıncaya kadar
sormaya devam edin. Mecbur kalırsanız belgeleri yanınıza alın, eve götürün ve
çevrenizdeki kimselerden yardım isteyin. Eğer çok az Almanca biliyorsaniz, lütfen
belgenin sizin için tercüme edilmesini isteyin.
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DİL ÖĞRENMEK
Çocuğunuzun gelişimi için, iyi ve doğru konuşabilmek önemlidir. Çocuğunuz
bir veya birden fazla dile ne kadar iyi hakim olabilirse, ilerde meslek bulma
şansı da o kadar artar. Eğer çocuğunuz iyi Almanca konuşabiliyorsa, anaokulunda ve okulda yapılanları anlayıp öğrenebilmesi çok daha kolay olur. Kendiniz Almanca konuşabiliyor olsanız da olmasanız da çocuğunuza bu konuda
yardımcı olabilirsiniz.

BİRBİRİYLE
Karşılıklı
KONUŞMAK
Konuşmayı öğrenmek doğal bir
süreçtir. Çocuklar konuşmayı,
eğer kendileriyle konuşulursa
öğrenebilirler. Bir çocuk bir dili
konuşmak için ne kadar fazla imkana sahipse o dili o kadar hızlı
öğrenebilir. Bu dilin hangi dil
olduğu önemli değildir. Almanca,
Rusça, Türkçe veya Arapça olması
hiç fark etmez. Bu nedenle, özellikle anne-babalar olarak sizlerin
çocuğunuzla bolca konuşmanız
çok önemlidir. Çocuğunuzla
konuşmaya ne kadar erken
başlarsanız o kadar iyi olur.
Çocuğunuza hikayeler anlatın, birlikte kitaplara ve resimlere bakın.
Eğer çocuğunuz konuşurken
hata yaparsa, onun hatasını düzeltmek için konuşmasını yarıda
kesmeyin. Basit cümleler kurarak
çocuğunuzun söylediklerini tekrar edin. Bu şekilde çocuğunuz,
sizden doğru cümleler kurmasını
öğrenecektir.
Çocuğunuzun
seri ve düzgün bir şekilde
konuşabilmesine yardımcı olmak
için şunları yapabilirsiniz:
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Çocuğunuzla mümkün
olduğu kadar birlikte şarkı
söylemeye, gülmeye ve oyun
oynamaya çalışın.
Çocuğunuza kendi
etrafınızdaki dünyayı tanıtın
ve çevrenizde gördüğünüz
şeylerin isimlerini söyleyin.
Çocuğunuzla, gün içinde
neler yaptığınız hakkında
konuşun.
Çocuğunuz size birşeyler
anlattığında, onu her zaman
dikkatle dinleyin.
Her zaman çocuğunuz
konuşmasını bitirinceye kadar
bekleyin.
Çocuğunuzun size sorduğu
tüm sorulara cevap verin.
Çocuğunuzun bir şeyden
korktuğunu veya bir şeye
üzüldüğünü fark ettiğinizde,
onunla neden korktuğu veya
neye üzüldüğü hakkında
konuşun.

İKİNCİ BİR
DİL OLARAK
ALMANCA
Eğer bir dili akıcı bir şekilde
konuşabiliyorsak, ikinci bir dili
öğrenmek bize daha kolay gelir. Bu nedenle, çocuğunuzla
kendi anadilinizde konuşmanız
daha iyidir. Çünkü kişinin en
iyi konuşabildiği dil, anadilidir. Bu sayede çocuğunuz sizin
anadilinizi öğrenir ve dilin inceliklerini hisseder. Bu, ona Almanca öğrenirken de yardımcı
olur. Çocuğunuzla hangi dilde
konuşacağınıza bir kere karar verdikten sonra, bu dilde
sabit kalın. Çocuğunuzla konuşurken, konuşmanın ortasında başka bir dile geçmeyin. Çocuğunuz bunu yapsa
da siz yapmayın. Çocuğunuz
ikinci bir dil olarak Almanca’yı
öğrenirken ilk başlarda bir çok
hata yapacaktır. Kendi anadilindeki ve Almanca’daki bir çok
kelimeyi birbiriyle karıştıracaktır.
Dilbilgisi kurallarını öğrenmede
de zorluklar yaşayacaktır. Tüm
bunlar tamamen normaldir ve
zamanla düzelecektir. Eğer bazı
konularda zihninizde şüpheler
uyanırsa, çocuğunuzun eğitmen
ve öğretmenlerinden tavsiye isteyin.

TELEVİZYON VE
BİLGİSAYAR
Eğer çocuğunuz televizyona
bakmaktan veya bilgisayarla oynamaktan hoşlanıyorsa,
bunları yapmasına izin verin.
Fakat zamanın sınırlı olduğunu
da unutmayın. Çocuğunuzun
seyredeceği programları ve
oynayacağı oyunları birlikte
seçin. Televizyona bakarken
ve bilgisayar oyunu oynarken
çocuklar sadece dinleyici olarak dili öğrenirler. Yoksa kendileri konuşmazlar. Bu nedenle
onların, anne-babaları ve diğer
çocuklarla birlikte oynamaya
ve konuşmaya ihtiyaçları vardır.

YARDIM
Her çocuğun öğrenme süreci farklıdır. Aynı durum dil
öğrenirken
de
geçerlidir.
Eğer bunu bilmenize rağmen
endişeleniyorsanız, uzmanlara
danışın. Örneğin çocuğunuzun
doktoruyla, eğitmenleri veya
öğretmenleriyle konuşabilirsiniz.
Doğrudan bu konu ile ilgili olarak
çalışan danışmanlık bürolarına
da gidebilirsiniz. Şu durumlarda
yardım isteyin: Eğer çocuğunuz,
uzun zamandır anlaşılmaz bir
şekilde konuşuyorsa,
uzun zamandır çok az sayıda
kelime kullanıyorsa,
uzun zamandır çok az
konuşuyorsa veya hiç
konuşmuyorsa,
tanıdığı insanlarla bile
konuşmak istemiyorsa.
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İLETİŞİM VE OYUN ARAÇLARI
Televizyon ve bilgisayar oyunları, internet ve oyun konsolları (PlayStation vs.), cep telefonu ve Gameboy... Ailenin gündelik hayatında
yeri olan çok farklı araçlar vardır. Bu araçların nasıl kullanılacağını
çocukların öncelikle öğrenmeleri gerekir. Çocuklar henüz televizyonda hangi programlara tek başlarına bakabileceklerine veya hangi
bilgisayar oyununu oynayabileceklerine karar verebilecek durumda
değillerdir. Bu nedenle, bu konularda sıkı kurallara ihtiyaçları vardır. Bu
kuralları en iyi öğrenebilecekleri yer ise şüphesiz aile ortamıdır.

TEMEL
KURALLAR

TAVSİYE
Çocukların cep telefonu kullanmaya ihtiyaçları yoktur. En
erken olarak ilkokul 5. sınıftan
itibaren çocuğunuzun kendi
cep telefonu olmasına izin verin.
Ayrıca cep telefonunu nasıl
kullanacağına ilişkin olarak da
açık kurallar koyun.
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Çocuğunuzun kendi odasında
bilgisayarı veya televizyonu
olmamalıdır. Çünkü eğer olursa,
çocuğunuzun hangi programları
nasıl seyrettiğinden veya hangi oyunları nasıl oynadığından
haberiniz olmaz. Ailece yemek
yerken, televizyon veya bilgisayar açıksa kapatın. Çocuğunuz,
televizyonun veya bilgisayarın
başına oturduğunda her zaman onun yakınlarında olmaya çalışın. Çocuğunuzla, o
anda televizyonda seyrettikleri veya bilgisayarda oynadığı
oyun hakkında konuşun. Hangi
programları seyredeceğini ve
hangi oyunları oynayacağını her
zaman birlikte seçin. Bu seçimi
yaparken çocuğunuzun yaşını
da hesaba katmayı unutmayın.

İLETİŞİM VE
OYUN
ARAÇLARINI
KULLANMA
ZAMANI
Çocuğunuzun gün içerisinde
bu araçları kullanabileceği bir
zaman belirleyin. Yani, günde
bir defa çocuğunuzun hangi
aracı kullanacağına kendisinin
karar vermesine izin verin. Bu
zamanın, çocuğunuzun anaokuluna veya okula gitmesinden veya yatmasından hemen
önce olmamasına dikkat edin.
Belirlediğiniz bu zamana düzenli
olarak uyun ve hiçbir zaman bunda istisna yapmayın. Uzmanlar,
bu iş için en uygun zamanları şu
şekilde belirlemektedirler:

Bu araçları kullanırken çocuklar,
aşırı derecede dikkatli olurlar. Bu
yüzden, bu araçları kullandıktan
sonra kendilerini toparlayabilmeleri ve tekrar normal bir şekilde
hareket edebilmeleri için zamana
ihtiyaç duyarlar. Eğer çocuğunuz
uzun zaman televizyon veya bilgisayar karşısında oturursa bu, onun
sağlığını da olumsuz yönde etkiler.
Dikkat bozuklukları yaşar, sinirli ve
dengesiz olur.

3 yaşından aşağı olan çocuklar hiçbir şekilde bu araçları
kullanmamalıdırlar.
3-5 yaş arasındaki çocuklar
günde yarım saat,
6-10 yaş arasındaki çocuklar ise
günde en fazla bir saat bu araçları
kullanmalıdırlar.
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SAĞLIK
Bir çocuğun boyunun uzaması ve sağlıklı bir bünyeye sahip olması
için bazı önemli şeylere dikkat etmek gerekir: Iyi yemek, çok hareket
etmek ve yeteri kadar dinlenmek. Bu düzenin oturtulmasında belirgin kuralların ve sabit bir gündelik düzenin olması çok önemlidir. Bu
noktada çocuğunuza örnek olmaya çalışın. Çünkü, çocuğunuz sizde
gördüğü herşeyi taklit eder. Çocuğunuzu iyi gözlemleyin. Bu sayede
çocuğunuza neyin iyi geldiğini fark edebilirsiniz.

YEME-İÇME
Çocukların günde 3 öğün yemek
yemeleri gerekir. Eğer öğünler
arasında acıkırlarsa, ufak tefek
birşeyler de atıştırabilirler. Fakat
genel kural şudur: Çocuklar sadece acıktıkları zaman yemek yemelidirler. Her yemeğin yanında,
içecek birşeyler de bulunmalıdır.
En iyi içecek su veya meyve suyudur. Çocuğunuzun farklı yiyeceklerle beslenmesine özen gösterin. Mesela şunlardan satın alın:
Taze meyve
Taze sebze
Patates
Pirinç
	Makarna
	Kepekli ekmek (Vollkornbrot)
	Süt mamülleri
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Dondurulmuş pizza, patates
kızartması veya döner gibi hazır
yiyecekler almak yerine kendiniz yemek pişirmeye çalışın.
Şekerli şeyleri çocuğunuza çok
sık vermeyin. Yemekleri ailece
birlikte yeyin ve çocuğunuzun
sofranın hazırlanmasında, mesela yemeğin yapılmasında veya
sofra bezinin, masa örtüsünün
serilmesinde yardım etmesini
sağlayın.

HAREKET

TAVSİYE
Çocuğunuzla birlikte
düzenli olarak U1 ve U9
kontrollerine gidin. Bu
kontrollerde, çocuk doktorunuz, çocuğunuzun
sağlıklı ve normal bir şekilde
gelişip gelişmediğini kontrol
eder. Eğer çocuğunuzun
sağlığıyla ilgili sorularınız
varsa, çocuk doktorunuzla
bunlar hakkında konuşun.

Çocukların her gün hareket
etmeye ihtiyaçları vardır. Ancak bu şekilde sağlıklı olarak
gelişebilirler. Çocuğunuzun her
gün enerjisini atabilmesi için gerekli imkanları sağlayın. Bunun
en iyi yolu, çocuğunuzun açık
havada ve diğer çocuklarla birlikte oyun oynamasıdır. Zira
okulda ve ev ödevlerini yaparken çocukların uzun bir süre sessizce oturmaları gerekmektedir.
Bu yüzden, okuldan geldikten
ve ev ödevlerini yaptıktan sonra çocukların hareket etmeleri
özellikle önemlidir. Çocuğunuzla
birlikte spor ve müzik derneklerinin düzenledikleri programlara
katılın. Bu programlara katılım
genelde ücretsizdir.

DİNLENMEK
Çok hareket edenin, dinlenmeye
de ihtiyacı olur. Çocuğunuzun
farklı faaliyetler arasında dinlenmek için mola vermesine dikkat
edin. Bu molaların süresinin ne
kadar olması gerektiği, çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Kimi
çocuk beş dakikada dinlenirken, kimisinin kendine gelmesi yarım saat sürer. Çocukların
dinlenme zamanlarını ne yaparak değerlendirdikleri de çocuktan çocuğa değişir: Kimi kendi
kabuğuna çekilir ve yalnız kalmak ister, kimisi de kendisine
yakınlaşılmasını ve sevilmeyi
arzu eder. Çocuğunuzun bu konudaki isteğine saygı gösterin.
Bir çocuğun geceleri 9-10 saat uykuya ihtiyacı vardır. Çocuğunuz
ancak bu kadar uyuyabilirse yeni
güne başlamak için yeterli enerjisi olur. Uykusunu iyi alan çocuklar genelde daha sağlıklı olurlar.
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DANIŞMA VE YARDIM
Bu kitapçıkta birçok soruya cevap vermeye çalıştık. Fakat bir kitapçıkta
tüm sorulara cevap verebilmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Eğer
bu konularda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, farklı yerlere de
danışabilirsiniz. Eğer tavsiyelere ve yardıma ihtiyacınız olursa, öncelikle çocuğunuzun eğitmenleri ve öğretmenleri ile görüşün. Onlar, size
yardımcı olabilecek en doğru kişiyi ve adresi göstereceklerdir. Örneğin
bir danışmana veya maddi desteğe ihtiyaç duyduğunuzda onlara sorabilirsiniz.

ÇOCUKLARLA
İLGİLİ ÖZEL
HİZMETLER
Freiburg Belediyesi, anaokuluna veya ilkokula giden çocuğu
olan ailelere, özellikle de gelir
durumu fazla iyi olmayan ailelere, yardım noktasında özel
hizmetler sunmaktadır. Eğer
sayacağımız bu hizmetlerden
birisi veya birkaçı sizin ilginizi
çekerse, lütfen çocuğunuzun
eğitmeni veya sınıf öğretmeni ile
ya da çocuğunuzun okulundaki
sosyal hizmetler sorumlusu ile
görüşün.
Ailenin ödemesi gereken masraflar
İhtiyaç olması halinde, Freiburg Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi (Sozialamt) ve
Gençlik Dairesi (Jugendamt),
ailelerin kreş ve anaokulu için
ödemeleri gereken masrafları
karşılamaktadır.
Anne-Baba Yardımı
Eğer çocuğunuza daha fazla zaman ayırmak için işe gittiğiniz
saatleri azaltmak isterseniz, bu
sebeple maaşınızda meydana
gelecek azalmayı telafi edebil-
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mek için, 14 aya kadar annebaba yardımı alabilirsiniz. Bu
yardımın miktarı, önceki aylardaki maaşınız üzerinden hesaplanır.
Bu sayede çocuğunuzla daha
fazla
ilgilenmek
imkanına
kavuşursunuz.
Bir Avroluk Yemek
İhtiyaç
olması
halinde,
Freiburg’da bir okula giden
çocuğunuzun okulda yediği
öğlen yemeklerinin masraflarının
bir kısmı da belediyece üstlenilebilir.
Çocuk Eğitiminde Danışmanlık
ve Yardım Hizmetleri
Freiburg Belediyesi’nin Sosyal
Hizmetler ve Gençlik Dairesi’nin
genel
sosyal
hizmetlerden
sorumlu birimi, çocuğunuzun
eğitimi ile ilgili sorularınızda size
yardımcı olabilir.
Eğitimle İlgili Danışmanlık
Büroları
Eğitimle ilgili konularda veya
hayatınızda yeni karşılaştığınız
bazı durumların üstesinden gelmekte zorlandığınız zamanlarda,
Landesarbeitsgemeinschaft für

Erziehungsberatung B-W. e. V.
veya Caritasverband BreisgauHochschwarzwald’ın
eğitimle
ilgili birimleri de size yardımcı
olabilir.
Erken Dönemde Teşvik
0-6 yaş arasındaki çocukların
bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine destek ve
yardımcı olunması konularında
Arbeiterwohlfahrt Freiburg’un
Disiplinlerarası Danışmanlık ve
Erken Dönemde Teşvik Birimleri (Interdisziplinäre Beratungsund Frühförderstelle) de size
yardımcı olabilir.
P.R.I.S.M.A. Çocuk Teşvik Ağı
Size, çocukların teşvik edilmesi konuları hakkında irtibata geçebileceğiniz kimselerle
buluşmanızda yardımcı olacak
sosyal bir ağ sunar.
Freiburg’daki
Caritasverband
Freiburg Stadt e. V. da size,
çocuğunuzun gelişiminde
gecikmeler olması durumunda
yardım ve destek sunar.

YERİNDE
DANIŞMANLIK
Freiburg Belediyesi’nin Çocuk
Bürosu’ndaki yetkililer, sizin soru ve
sorunlarınızı dikkatli bir şekilde dinleyip, bir çözüm bulmanız noktasında
size yardımcı olmaya çalışırlar. Bu yetkililer, bir çok uzman ile irtibat halindedirler ve gerektiğinde sizi seve seve bir
uzmana yönlendirebilirler.

Freiburg Belediyesi Çocuk Bürosu
Adres:
		

Jacobistraße 14
79104 Freiburg

Telefon:
Fax:
E-Mail:

0761 – 201 34 56
0761 – 36 88 96 66
kinderbuero@stadt.freiburg.de

Görüşme
P.te si/ Salı/Perşembe,
Saatleri:	Saat 14-16 arası
		
Çarşamba,
		Saat 10-12 arası

OKULLAR
Yeni Başlayanlar İçin Malzemeler
İhtiyaç
duyulması
halinde, Freiburg’da okula giden
öğrencilerin okul malzeme
masraflarından bir kısmı üstlenilir.
Bir Avroluk Yemek
İhtiyaç
duyulması
halinde, Freiburg’da okula giden
öğrencilerin öğlen yemeği
masraflarından bir kısmı üstlenilir.
Aylık Bilet
Freiburg’da
okula
giden
öğrenciler, aylık bileti daha uygun bir fiyata satın alabilirler.
Günün Önemli Saatlerinde
Çocuğunuzun Bakımı
İlkokullarda, saat 7.30 ile
13.00 arasında çocuğunuzu
bırakabilmeniz için uygun ortam
sunulur. Bu hizmetten faydalanmak isteyen az gelirli aileler,
durumlarına göre bu ortamdan
indirimli veya ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Öğleden Sonra, Daha Esnek
Bir Şekilde Çocuğunuzun Bakımı
Öğleden sonraları çocuğunuz,
zaman bakımından daha esnek
olan öğleden sonra bakımına
gidebilir. Burada çocuğunuza
ev ödevlerinde yardımcı olunur,
onunla birebir ilgilenilir veya boş
zamanını değerlendirebileceği
uğraş imkanları sunulur. Bu hizmetten faydalanmak isteyen
az gelirli ailelere bu imkanlar,
durumlarına göre, indirimli veya
ücretsiz olarak sunulur.
Tatillerde Çocuğunuzun Bakımı
Freiburg’da oturan veya okula giden ilkokul çocuklarının tatillerde bakımları için Freiburg’da beş
farklı yerde bakım yerleri vardır.
Bu hizmetten faydalanmak isteyen az gelirli ailelere indirim
yapılmaktadır.
Tatil Zamanlarındaki Programlar
6-17 yaş arasındaki çocuklar, Freiburg Belediyesi’nin
Sosyal Hizmetler ve Gençlik

Dairesi’nden alacakları bir Freiburg Tatil Kimliği (Freiburger
Ferienpass) ile boş zamanlarını
değerlendirebilecekleri
bir
çok programa indirimli olarak
katılabilirler.
Okuma Arkadaşları
Okumayı öğrenmede gönüllü
olarak çocuğunuza yardımcı
olabilecek yetişkin okuma
arkadaşları bulabiliriz.
Yabancı Bir Ülkeden Gelenler
İçin Rehber Kişiler
Anne-babası
veya
kendisi yabancı bir ülkeden
gelmiş olan ilkokul ve teşvik
okulu
(Förderschule)
seviyesindeki
çocuğunuza,
birlikte
boş
zamanlarını
değerlendirebilecekleri üniversite öğrencileri bulabiliriz.
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www.LEIF-Freiburg.de/beratungsstellen/suche			
LEIF’ın internet sayfasından, Freiburg’daki danışma büroları hakkında arama
yaptırıp bilgi alabilirsiniz. Kitapçıkta bahsettiğimiz tüm hizmetler, programlar ve
farklı daha birçok imkanlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
www.freiburg.de/eltern						
Bu adresten, çocuğunuzun bakım imkanları ve boş zamanlarınızda
çocuğunuzla birlikte yapabileceklerinizden, danışmanlık büroları, anneler için
danışma merkezleri ve Volkshochschule’nin aile eğitimi ile ilgili kurslarına kadar
size yardımcı olabilecek pek çok hizmetle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
www.infokiosk-freiburg.de					
Bu adreste, hayatınızın farklı dönemlerinde size yardımcı olabilecek kurumların
adresleri ve onlarla ilgili tanıtıcı bilgiler toplanmıştır.
www.freiburg.de/kinder						
Bu sayfaya çocuğunuzla birlikte bakmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayfada,
anlaşılır bir dille Freiburg Belediyesi’ndeki görevliler, şehir kütüphanesinden
ödünç alınabilecek şeyler ve yeni programlarla ilgili bilgiler verilmektedir.
www.elternfreiburg.de						
Bu sayfada Freiburg’da yaşayan aileler için önemli olabilecek her konu ile ilgili
bilgi bulabilirsiniz.
www.elternimnetz.de						
Bu sayfa, çocukların ve gençlerin eğitimi ile ilgili birçok soruya cevap veren bir
rehberlik sayfasıdır.
www.familienhandbuch.de
Anne-babalar için eğitim, sağlık, okul, meslek ve boş zamanlarla ilgili kapsamlı
bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
www.aktiv-fuer-kinder.de
Bu sayfa, çocukların eğitimi sırasında ortaya çıkabilecek bir çok soru ile ilgili
bilgiler içeren bir rehberlik sayfasıdır.
www.kultusportal-bw.de					
Bu sayfadan, Baden-Württemberg eyaletinde eğitimle ilgili güncel duyurulara
ve dökümanlara ulaşabilirsiniz. Mesela anne-baba ve öğretmenler için, ilkokula
giden çocuklarla ilgili faydalı bilgiler içeren ”Grundschule. Wissenswertes für
Eltern und Lehrkräfte” başlıklı kitapçığı size tavsiye ederiz.
www.sprich-mit-mir.org				
www.dbl-ev.de							
Bu iki sayfada, çocuğunuzun konuşmayı öğrenme zamanında nelere dikkat
edilmesi gerektiği ve bu konuda çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğiniz ile
ilgili bilgiler yer almaktadır.
www.bzga.de/infomaterialien				
Bu sayfada, „Çocuklukta ve Gençlikte Sağlık“ (”Kinder- und Jugendgesundheit”)
başlığı altında birçok ilginç kitapçığa ulaşabilirsiniz. Bu kitapçıkları, ister ücretsiz
olarak sipariş verebilir, ister doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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