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Okul Başlangıcı İçin Bilgilendirme
Broşürü Ebeveynler ve Çocuklar İçin

Okul ile Ebeveynler
Arasında İşbirliği

Sevgili ebeveynler,
Çocuğunuz okula başlıyor.
Şimdi kendi kendinize şu
soruyu soruyor olabilirsiniz: Biz
ebeveynler için bu ne anlama
gelmektedir? Elinizde tuttuğunuz broşürü işte bu sorunuzu
cevaplandırmak için hazırladık.
Çocuğunuzun eğitim süreci boyunca siz ebeveynler
okulun en önemli destekleyicilerini oluşturursunuz. Okul
çantasını düzenlemek, teneffüslerde yemesi için bir şeyler
hazırlamak, ev ödevlerini kontrol etmek gibi çok sayıda faaliyet bundan sonra çocuğunuzun okuldaki günlük yaşamına
destek vererek eşlik etmek anlamına gelir.
Çocuğunuzun öğrenme gelişimi hakkında eğitmen/öğretmenlerle yapacağınız muntazam görüşmeler de bu başlık
altına girer. Ayrıca sizi, sınıftaki diğer çocukların ebeveynleri
ile birlikte faaliyetlere katılmaya da davet ediyoruz.
Okul ve ebeveynler: Her ikimiz de çocuğunuz için en iyi
olanı istiyoruz. Birlikte uyum içinde ilerleyerek başarıya
erişebiliriz.
Okul hayatına başarılı bir giriş yapmanızı dileriz.

Frauke Heiligenstadt
Aşağı Saksonya Eyaleti Eğitim Bakanı

Yarın müzik dersin
var. Müzik dosyan
nerede?

Üç tane daha HB kurşun kaleme ihtiyacım
var. Sonra marketten
alabilir miyiz?
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Dikkat 1: Ders programına bakın ve ne zaman hangi derslerin olduğuna dikkat edin.

Okumayı artık iyi başarıyorsun. Tamamladıktan
sonra matematik defterini
de göster bana lütfen.

İçecek olarak
yanına ne almak
istersin?

Dikkat 2: Çocuğunuzun yanına teneffüsler için sağlıklı
yiyecek ve içecekler veriniz.

Dikkat 3: Ev ödevlerinin yapılmış olup olmadığını kontrol
edin ve gerekirse yardımcı olun.

Dikkat 4: Gereken okul malzemelerini temin edin ve yenilenmesi gerekenleri yenileyin.

Dolan defteri çıkar
çantadan lütfen. Onu
evde bırakabilirsin.

Dikkat 5: Okul çantasının düzenli olmasına çocukla birlikte
dikkat edin.

Ayşe öksürüyor
ve ateşi var. Okula
gelemeyecek.

Salı haftanın en sevdiğim
günü. Salıları öğleden sonra
davul çalmaya gidiyorum!

Okul gezisi hakkındaki
pusulayı zarfa koyuyorum. Teslim etmeyi
unutma.

B ug ün :

Velî Topla ntısı

Dikkat 6: Tam günlük imkânlardan yararlanın

Ders yılının sonunda
çocuklar hangi rakamlarla
çalışabilir duruma gelmelidir?

Dikkat 8: Çocuğunuz hastalandığında derhal okula bildirin.

Dikkat 10: Okuldan verilen bildiri olup olmadığını sorun,
varsa okuyun ve gereğini yerine getirin.

Matematikte daha
fazla yardıma ihtiyacın
olduğunu düşünüyor
musun?

Dikkat 7: Velî toplantılarına gidin ve mümkün olduğunca aktif katılın.

Dikkat 9: Veli görüşme gününe gidin ve birlikte çocuğunuzun öğrenme gelişimi hakkında görüşün.
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