
Sevgili Veliler,

Çocuklar bundan sonraki yaflamlar› için, ilk yafllar›nda oldu¤u
kadar kolay ve çok bir daha asla ö¤renemezler. Güzel bir deyimde
belirtildi¤i gibi: «Ö¤renme insan›n kendisi ad›na mutluluk
duymas›d›r.»
Siz veli olarak çocu¤unuzun geliflimine ilk günden itibaren efllik
edip, onun bütün yenilikler karfl›s›nda duydu¤u sevinci birlikte
yaflad›n›z.

fiimdi çocu¤unuz  bir çocuk yuvas›na devam ediyor. Çocuk
yuvas›; bütün çocuklara, mümkün oldu¤unca çok ö¤retim imkanlar›
sunmakla yükümlüdür. Bu nedenle; okula bafllayana kadar
geçecek süreçteki ö¤retim çal›flmalar›n›n çerçevesini oluflturan
«E¤itim ve Ö¤retim Yönlendirme Plan›n›» yürürlü¤e koydum. Bu
plan çocuk yuvas› sahipleriyle ortak yürütülen bir çal›flman›n
eseridir. Çocuk yuvas›-Eyalet Veli Temsilcili¤i de plan›n
oluflturulmas› ve bu veli bilgilendirme broflürünün haz›rlanmas›nda
aktif olarak katk›da bulunmufllard›r. Bunun için özellikle teflekkür
ediyorum.

Plan, okul öncesi ça¤› pedagojisinin esaslar›n› göstermektedir.
Söz konusu olan; çocu¤unuzun  merak ve keflfetme hazz›n›
ortaya ç›karan ve onun sosyal anlamda ö¤renmesini destekleyen
bir çevrenin yarat›lmas›d›r.  Her çocu¤un yuvada geliflimini iyi bir
flekilde sürdürebilmesi gerekmektedir. Bu süreçte siz, veli olarak,
en önemli ortak konumundas›n›zd›r.

Bütün çocuk yuvalar›n›n kendi ö¤retim çal›flmalar›nda, bu plan›n
içeri¤ini esas almalar› beklenmektedir. E¤itimciler bu önerileri;
bölge flartlar› ve çocu¤unuzun gitti¤i yuvan›n ait oldu¤u kifli yada
kurumun özel durumuna göre kendi yap›lar›na «tercüme edip»
uyarlarlar.

Çocuk yuvas› e¤itimcileriyle Yönlendirme Plan› hakk›nda
yapaca¤›n›z görüflmelerden büyük bir mutluluk duyaca¤›m›
belirtmek isterim. Bu k›sa bilgi size bu konuda yard›mc› olacakt›r.

Bernd Buseman
Afla¤› Saksonya E¤itim Bakan›
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adresinden yada kitapevinden temin edebilirsiniz.

Size ve yuvan›zdaki e¤itimcilere yapacaklar› çal›flmalarda katk›
sa¤lamas›n› diliyoruz!
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1. Veli olarak çocu¤unuzun ö¤renim sürecine nas›l destek

olabilirsiniz?

Ailesiz bu ifl olmaz. Her çocuk bafllang›çtan itibaren kendisine en
yak›n kiflinin destek ve korumas›na ihtiyaç duyar. Siz anne ve baba
olarak çocu¤unuzu herkesten daha iyi tan›yorsunuz. Çocu¤unuzun
geliflimini iyi bir flekilde sürdürmesi ve ö¤rendiklerine yeni fleyler
katmas› için, yuva,  çocu¤unuzun ”uzman›” kimli¤inizle, size ba¤›ml›d›r.

E¤itmenlere çocu¤unuzu anlayabilmeleri için yard›mc› olun, örne¤in
onun evde neleri yapmaktan hoflland›¤›n› anlat›n. Sizin görüfl ve
istekleriniz e¤itmenler için önemlidir. Bu durum çocu¤unuzun yuvada
kald›¤› bütün süre, özellikle de al›flma devresi için geçerlidir. Anne
baba ve e¤iticilerin uyumu, çocu¤un kendisini huzurlu hissetmesini
sa¤lar.

Ayn› flekilde evde de çocu¤unuzun geliflimine katk›da bulunman›z
mümkündür. Yuva d›fl›nda da çocu¤unuzun çokça hareket etmesi ve
oynamas› ona çok iyi gelecektir. Her gün düzenli olarak çocu¤unuza
bir fleyler okumak, onunla yaflad›klar› hakk›nda konuflmak için birazc›k
zaman ay›r›n. Bu çocu¤unuz için ola¤anüstü önemlidir ve yuvadaki
e¤itim çal›flmalar› bunun yerini hiç bir zaman tutamaz.

2. Çocuklar okul öncesi ça¤›nda nas›l ö¤renirler?

Çocuklar, sanki kendiliklerindenmifl gibi h›zl› ve bir yetiflkin için flafl›lacak
ölçüde sab›rla ö¤renirler. Her çocuk ”do¤ufltan ö¤renicidir”.  Bir bebek
bile do¤umundan itibaren tüm gücüyle, hareket ederek ve bütün duyu
organlar›n› kullanarak dünyay› tan›maya gayret eder. Bebek yuvas›
(Krippe) ve Anaokulu (Kindergarten) çocuklar› için oyun oynamak,
ö¤renme imkanlar›n›n en önemlilerinden biridir.   Çocuklar kendi
dürtüleriyle dünyay› araflt›r›p, keflfederler. Bu anlamda çocuklar›n
e¤itimine katk› sa¤lamak, her fleyden önce onlara serbest davranabil-
meleri için yeterince zaman ve mekan b›rakmak demektir. Bu durum
ev için oldu¤u gibi, yuva için de geçerlidir.

Dil, ö¤renmenin en önemli anahtar›d›r. Çocuklar sürekli kendilerine en
yak›n olanla do¤rudan iliflki ve etkileflim aray›fl›ndad›rlar. Tüm çocuklar
anadillerinde konuflmay› ö¤renirler, Almanca’dan baflka anadili olan
çocuklar da dahil olmak üzere.

Hiç bir film ve hiç bir ses kaseti çocukla yap›lacak birebir  konuflman›n
yerini tutamaz.

Çocuklar ö¤renmek için, yetiflkin bir kifliye ve baflka çocuklara ihtiyaç
duyar. Çocuk gruplar›, k›z ve erkek çocuklara, günümüzde pek çok
ailede bulunmayan sosyal deneyimleri edinme imkan› sa¤lar.

3. Çocuklar yuvada ne ö¤renebilirler?

• Çocuklar; bilinçli ve duygusal yönden sa¤lam, çocuklar›n oluflturdu¤u
toplulukta, sosyal bir birliktelik, baflkalar›na sayg› ve demokratik
karar almay› ö¤renen  kiflilikler olarak yetiflirler.

• Çocuklar bir konu veya nesnenin esas›na inme konusunda bir çok
f›rsat elde ederler. Problemler hakk›nda düflünme ve çözüm önerileri-
getirmeyi ö¤renirler.  ”Hatalar” ö¤renmenin bir parças›d›r, ama
konsantrasyon, sab›r ve bir çok alandaki bilginin benimsenmesi
de.

• Hareket etmekten zevk alma, sa¤l›k ve kendi bedeni için olumlu
hislere sahip olma ö¤renmenin önemli flartlar›ndand›r ve yuvada
gelifltirilirler.

• Dil ve konuflma e¤itim görevinin temelini teflkil ederler. Göçmen
ailelerin çocuklar› kendilerini Almanca olarak ifade etmeyi ö¤renirler.
Ayn› flekilde kendi anadillerine de de¤er vermeyi ö¤renirler. ‹yi
hakim olunan bir dil, tüm ö¤renciler için, baflar›l› bir okul kariyerinin
önemli bir flart›d›r.

• Çocuklar günlük hayatla ilgili pratik bilgileri ö¤renirler: Yuvada,
günlük, yafllar›na uygun görevleri kendi bafllar›na yerine getirebilme
konusunda desteklenirler.

• Gün içinde, yap›lan küçük deneylerde ve ö¤renme atölyelerinde
Matematikle ilgili temel bilgileri elde ederler. Çocuklar örne¤in;
düzenleme, karfl›laflt›rma ve ölçmeye karfl› ilgi duymay› ö¤renirler.

• Estetik e¤itimi çocuklara; müzik, dans, tiyatro ve resim yada elifli
çal›flmalar› gibi müzi¤e ve yarat›c› sanatlara dayal› kendini ifade
flekilleri kullanarak verilir.

• Çocuk yuvas›, çocuklar›n do¤ay› ö¤renmelerini ve kendi yak›n
çevrelerini tan›malar›n› sa¤lar.

• Çocuklar ahlaki ve dini hususlarda, ayr›ca de¤er yarg›lar›n›n geliflimi
konular›nda destek görürler. Farkl› kültür ve kiflisel inan›fllara karfl›
hoflgörülü ve sayg›l› olma küçük yafltan itibaren ö¤renilir ve uygulama
alan› bulur.

4. Çocu¤unuz yuvada nas›l gelifltirilir?

E¤itmenler her çocu¤u kiflisel bazda ele alarak gelifltirmeyi ve onun
güçlü ve özel yönlerini tan›may› kendi görevleri olarak kabul ederler.
Her çocuk kendini yuvada huzurlu hissetmeli ve e¤itmene karfl› sa¤lam
bir ba¤ gelifltirmelidir. Her çocuk kendisini içinde bulundu¤u çocuk
grubunun önemli bir üyesi olarak hissedebilmelidir.

Uzmanlar, tek tek k›z ve erkekleri  yada tüm grubu ilgilendiren
konularla ilgili iflleri planlarlar, ve uzun vadeli projeleri uygulamaya
koyarlar. Çocuklara bilgi ve deneyimi sunarlar ve ayn› zamanda
çocuklar›n bu sunulanlar› kullanarak yapabileceklerine karfl› da
haz›rl›kl› olurlar. Özel durumu olan çocuklar için, kifliye özel imkanlar
gelifltirirler. Yuva; keflfetme, araflt›rma ve icat etme amaçl› bir yerdir.
Yetiflkinler buralarda daha çok ö¤renen durumunda kal›rlar.

Çocuklar› gözlemlemek ve bu gözlemleri düzenli olarak kay›t alt›na
almak e¤itmenlerin mesleki yükümlülüklerinin bir parças›n› oluflturur.
Bu flekilde her çocu¤un geliflimde gösterdi¤i ilerlemeleri tespit
edebilir ve hedefe uygun teflvikte bulunabilirler. Gözlemlenenler;
ekip içinde, düzenli aral›klarla anne babalarla ve f›rsat buldukça
çocuklarla da görüflülür.

5. Ev ile yuva aras›ndaki iflbirli¤inin önemi nedir?

Yönlendirme plan› anne baba ve yuva aras›nda iyi bir e¤itim ö¤retim
ortakl›¤›n› öngörür. E¤itmenler ortak görüflmelerde çocuklar›n›z ve
okulda ö¤rendikleri konusunda size geri bildirimlerde bulunurlar.
Ancak çocuklar›n›zla do¤ru iletiflim için sizin verece¤iniz bilgi ve
önerilere de ihtiyaç duyarlar.

E¤itmenlerle birlikte; arada s›rada çocu¤unuzla yuvada kalman›z›n,
çocuklara özel bir fley ö¤retmenizin mümkün olup olmad›¤›n›
kararlaflt›r›n: bir flark›, bir oyun veya mesle¤iniz hakk›nda bir hikaye
gibi...

Yuvadaki söz hakk›n›z› kullan›n-Veli Komisyonu, Yuva Dan›flma
Kurulu veya di¤er velilerle yap›lan görüflmelerde. Velilerin bir
ço¤unun; görüfl ve istekleri yada daha iyi bir pedagojik çal›flmaya
yönelik elefltirileriyle yapacaklar› katk›dan yuva ve çocuklar çok
fley kazanacakt›r.

6. ‹lkokula geçiflin a¤›rl›¤› nedir?

Yuva ile ilkokul aras›ndaki baflar›l› iflbirli¤i,  yuva e¤itimi sonucunda
bu okullara geçecek ö¤rencilere önemli kolayl›klar sa¤lar. Yuvada
verilen kapsaml› e¤itim, çocuklar›n okula haz›r olmalar›na önemli
katk› sa¤lar. Ayn› flekilde ilkokul da çocuklar›n okul öncesinde
alm›fl olduklar› e¤itimi benimseyen bir anlay›fl gelifltirir. Okuldaki
e¤itim ö¤retim konsepti bunun üzerine bina edilir.

Haz›rlanm›fl olan bu E¤itim ve Ö¤retim Yönlendirme Plan› ve yeni
Afla¤› Saksonya okul kanunu, bütün çocuk yuvalar›n› ve ilkokullar›;
aralar›ndaki, her bir ö¤rencinin ö¤retim düzeyini gelifltirme amaçl›
iflbirli¤ini, daha da iyilefltirmekle  yükümlü tutmaktad›r.


