Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Okulda İlk Günler
Sevgili Velimiz;
Erken gelişim dönemlerinde verilen eğitimin, çocuğun gelişimi üzerinde uzun vadeli etkileri vardır. 2-6
Yaş arası altın çağ dediğimiz dönem çocuğun zekâ ve kişilik gelişimleri açısından hayati önem taşır.
Çocuklar, bilgi ve beceri donanımlarıyla dünyaya gelmez. Ona bu kazanımları edindiren çevredir.
Kazanımların ana merkezi olan çevre, ailede başlayıp okulda devam eder. Bu nedenle okul - aile
arasında şeffaf ve işbirlikçi bir ilişki olmalıdır.
Okul öncesi bir kurumun amacı, çocuğa bilgi aktarmaktan çok, onda var olan yeteneklerin ortaya
çıkarılması ve geliştirilmesi yönünde olmalıdır.
Anaokulu çocuğa, belirli bir akış içerisinde eğitsel oyun ortamı sunar ve çocuk böyle bir ortamda
bedensel zihinsel ve sosyal olarak gelişme imkânı bulur. Toplum kurallarını, paylaşmayı, yardımlaşmayı
kendini tanımayı ve başkalarının haklarına saygılı olmayı öğrenir. Bu, okul olgunluğu kazanmasıdır.
Okul olgunluğu sabır ve zaman isteyen bir süreçtir.
Okulda İlk Günler, Ailedeki herhangi bir bireyin okul kavramı hakkındaki olumsuz fikirleri, en ufak bir
tereddütü ve beden diline yansıyan görüşleri, çocuğun okulu reddetmesi için yeterli bir sebeptir. Bu
reddetme durumu okula yeni başlayan özellikle ufak yaş çocuklarımızda daha fazla olmakla birlikte
devam eden çocuklarımız için de geçerli olabilir.
Çocuk açısından bakıldığında; Sürekli birlikte olduğu büyüklerinden ve güvenli ortamından ayrılmak,
günün çoğunu geçireceği ve yeni kuralları olan bir gruba dâhil olmak, oldukça zordur. Bu süreci biraz
daha kolay hale getirmek için ufak önlemler alabiliriz?
Çocuğun okula başlaması gerektiğine karar verildi ise, ilerleyen süreçte de kararlı olunmalıdır. Eğer
verip vermeme konusunda tereddütteler varsa, hiç başlatmadan bu kararınızı netleştirene kadar
beklemelisiniz. Siz kararlı ve mutlu olursanız bu durum çocuğa da yansır. Kararsız ve endişeli
tutumunuz, çocuk için zor olan bu süreci daha da zor duruma getirecektir.
Koruyucu aile değil, işbirlikçi, şeffaf ve çocuğa, yanında olduğunu hissettiren ve bu yönde cümleler
kuran, okul kavramından sevgiyle bahseden bir anne baba tutumu içerisinde olunmalıdır. Aklınıza
takılan konuları, mutlaka okul yönetimi görüşmeli ve çözüme ulaştırmalısınız.
Alışma sürecinin henüz tamamlanmadığı ilk günlerde; çocuğa yöneltilen sorulara dikkat etmeliyiz. Okulu
sevdin mi? Okula gitmek istiyor musun? Gibi sorulara ‘hayır’ demek, sınırsızca özgür yaşamak isteyen
çocuk için ideal bir cevap olacaktır.
Çocuk, süreç konusunda, önceden bilgi sahibi olmalıdır. Ayrı kalacağını, geç/erken alınacağını,
nedenleriyle birlikte bilmelidir. Çocuğa karşı açık, doğru ve net bir tavır içinde olunmalıdır. Veda süreci
uzatılmamalı, ağlayan hırçınlaşan çocuk yanında sakinlik mutlaka ve mutlaka korunmalıdır. Aksi
davranış onun güvenini zedeleyecek ve süreç uzayacaktır.
Güven telkin eden cümleler kurabilirsiniz. Okuldaki kişileri tanıdığınız yönünde konuşmalar yapabilir, her
şeyi öğretmenine anlatabileceğini, sorabileceğini bundan sizin de haberiniz olduğunu belirten cümleler
kurabilirsiniz. Birlikte geçirilecek zaman için ufak planlar yapabilir, yerine getirebileceğiniz sözler
verebilirsiniz.
Okula yeni başlayan çocuklarımızın adaptasyon süreçleri yaş ve karakter özelliklerine göre değişmekte
olup normal süresi 15 gün / en fazla bir aydır. Bir ayı geçen süreçlerde okul rehberlik servisi, aile ve
öğretmen ile ortak bir yol takip edilmelidir. Sevgili Velimiz, Çocuklarımızın geleceği için birlikte hareket
edebileceğimiz, iş birliği içerisinde, güzel bir yıl geçirmek dileği ile…

