Okul Başlangıcındaki
İş birliği Ortakları

Okul Başlangıcıyla İlgili Bilgiler
Çocuk yuvasına / ilkokula geçiş hakkında "Wiesbaden Sözleşmesi"
çerçevesinde yerel ağlar tarafından hazırlanmıştır

İlkokul

Okulda
doktor
hizmeti

Çocuk yuvaları

Bu broşür, çocuk yuvasından ilkokula geçiş hususunda yerel ağlar
çerçevesinde hazırlanmıştır. Wiesbaden'ın her yerinde okula
başlayacak olan çocukların ebeveynlerini geniş kapsamlı olarak
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Netzwerk Wiesbaden-Nordenstadt (Wiesbaden-Nordenstadt Ağı) ve
Çocuk-Gençlik Doktor Hizmetleri'nin iş birliğinin sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.

Yayıncı:
Wiesbaden Eyalet Başkenti, Sosyal Çalışmalar Kurumu Rheingau-Taunus
Bölgesi Devlet Okul Birimi ve Wiesbaden Eyalet Başkenti iş birliğiyle
Redaksiyon:

Evangelischer Kindergarten Nordenstadt (Nordenstadt
Protestan Yuvası)
Kindertagesstätte Otto-Witte (AWO) (Otto-Witte Çocuk Yuvası)

Sosyal ve duygusal açıdan
sağlam bir çocuk okula iyi
bir başlangıç yapacaktır!

Kindertagesstätte Heerstraße (Heerstraße Çocuk Yuvası)
Kindertagesstätte Hessenring (Hessenring Devlet Çocuk Yuvası)
Grundschule Nordenstadt (Nordenstadt İlkokulu)

Yaşasın! Okul
çocuğu olacağız!

İletişim: 
Abt. Kindertagesstätten, Fachstelle Übergang KT-GS (Çocuk Yuvaları
Departmanı, Çocuk Yuvasından İlkokula Geçiş Birimi)
Tel.: 0611 31-5480 | E-posta: Kindertagesstaetten@wiesbaden.de
Hanna Funk (Johannes-Maaß-Schule)
Tel.: 0611 31-2231 | E-posta: hanna.funk@wiesbaden.de
Tasarım: Wiesbaden Marketing GmbH_Baskı: Druck-Center der
Landeshauptstadt Wiesbaden (Wiesbaden Eyalet Başkenti Baskı
Merkezi)_Fotoğraflar: www.shutterstock.de
Baskı / Durum: 5
 00 / Şubat 2019 (3. baskı)
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Kılavuz
Çocuk yuvası

İlkokul

Okula Hazır Olma Kriterleri
Okulda doktor
hizmeti

Çocuk yuvalarının kısa bilgilenŞubat
dirme formları
(Okula başla- doldurulur ve iki
madan 1,5 yıl nüsha halinde
önce)
ilkokula/sağlık
kurumuna
gönderilir.

Şunları yapabiliyorum...
Sosyal ve duygusal gelişim
•
Çocukların ilkokula kaydettirilmesi (Dil becerisinin değerlendirilmesi)

Nisan

Ebeveynlerin
bilgilendirilmesi
(örn. bilgi mektupları, veli toplantısı)

Okula başlamadan önceki
bir yıl içinde
Şubat/Mart
(Okula başlamadan 6 ay
önce)

•
•
•
•
•
•
•

Geçiş formu hazırlanır ve ilkokula gönderilir

Çocukların sağlık
kurumuna
götürülmesi

Mart'tan Haziran'a kadar
(Okula başlamadan 3 ay
önce)

İlkokul tarafından okula hazırlığın pedagojik
olarak değerlendirilmesi

Ağustos/Eylül

Okul başlangıcı

Okula başladıktan sonraki
6 ay

Çocuk yuvasına
geri bildirim
formu
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•
•
•
•
•
•
•

... ihtiyacım olan şeyleri (ya da ne istediğimi)
söyleyebiliyorum
... kendimi bir grubun üyesi olarak hissedebiliyorum
... konsantre olabiliyorum
... kurallara uyabiliyorum
... dikkatle dinleyebiliyorum
... bir tartışmadan sonra tekrar barışabiliyorum
... başkalarına saygı gösteriyorum
... ebeveynlerin ve eğitmenlerin söylediklerini ve
taleplerini takip edebiliyorum
... başka çocuklarla oynayabiliyorum
... başkalarına yardım edebiliyorum
... kaybetmeyi biliyorum
... paylaşmayı biliyorum
... kendim giyinebiliyorum
... kısa mesafeleri kendim
yürüyebiliyorum
... etrafı düzenleyebiliyorum

Dilsel gelişim
•
•

... anlaşılır ve bütün cümleler kurabiliyorum
... k ısa hikayeleri anlayabiliyor ve kendim de
anlatabiliyorum

Motor becerilerinin gelişimi
•
•
•
•

... dengede durabiliyorum
... top atıp tutabiliyorum
... makas, kalem ve yapıştırıcı kullanabiliyorum
... ayakkabılarımı bağlayabiliyorum

Düşünsel gelişim
•
•
•
•

... s ol, sağ, ön, arka, yukarı, aşağı, arkasında,
üzerinde arasındaki farkı biliyorum
... sıraları fark edebiliyorum
... şekilleri ve renkleri fark edebiliyorum
... adımı ve soyadımı söyleyebiliyorum
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