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Okul Eğitiminde Başartıya Giden Yolda El Ele

Kıymetli Veliler
Bugüne kadar yaptığımız tecrübelere dayanarak biliyoruzki, çoçuğunuzun okuldaki başarısı
tesadüf değildir. Çocukların gelişiminde Velilerin ilgisi ve desteği çok önemlidir. Bu sebepten
dolayı, birkaç yıldır başarıyla sürdürdüğümüz «Okul Eğitiminde Başarıya Giden Yolda El Ele»
projesini başlattık. Diğer Belediye ve Kanton lardada, erken yaşta çocuk gelişiminin nekadar
önemli olduğunu görmekteyiz ve benzer projeler başlatıldı.
Anaokuluna başlamadan önceki sürecin nekadar önemli olduğu, çocuğunuza bu sürece kadar
verdiğiniz becerilerden kendisini belirgin kılmaktadır. Dolayısıyla kızınızın / oğlunuzun iki yıllık
Anaokulu hayatına başarıyla başlamasına yardımcı olabilirsiniz.
Proje kapsamında her yıl bir Veliler Etkinliği düzenlemektedir. İçeriği aşağıda belirtildiği gibi
tasarlanmıştır:

Etkinlik 1: Anaokulundan iki yıl önce
Etkinlik 1
Anaokulundan
iki yıl önce

Etkinlik 2
Anaokulundan
bir yıl önce

Etkinlik 3
Anaokulundan
üç ay önce

2 Sene
Anaokulu

6 Sene
İlkolul

3 Sene
Lise

Birinci Veliler Buluşmasında sizlere projenin içeriğini, amacını ve bunun yanısıra çocuklarınızı gelişimlerinde nasıl destekleyebileceğiniz hakkında yararlı bilgiler ve öneriler sunulmaktadır. Kısa
filmler ve pratik talimatlarla, evde, dışarda veya zanaat masasında hangi imkanların mevcut
olduğu gösterilmektedir. Çocuğunuzun gündelik konularda aktif rol alması, gelişimine katkı
sağlayacaktır. Gelişiminde faydalı olacak yazılı dokumanlar (Dosya içerisinde) verielecektir.
Birçok örnekleri bu sayfada www.kinder-4.ch bulabilirsiniz.
Etkinlik 2: Anaokulundan bir yıl önce
Etkinlik 1
Anaokulundan
iki yıl önce

Etkinlik 2
Anaokulundan
bir yıl önce

Etkinlik 3
Anaokulundan
üç ay önce

2 Sene
Anaokulu

6 Sene
İlkolul

3 Sene
Lise

Üç yaşındaki çocuğunuzla birlikte bir Cumartesi sabahı Anaokulu ziyarettinde bulunmak.
Küçük bir parkur yürüşüyle size öğrenme metodları gösterilecek ve tabiki bu gördüklerinizi
çocuğunuzla birlikte deneyebilme imkanınız olacaktır - İster oyunlar oynayarak, ister el sanatları
veya jimnastik yaparak – çoçuğunuzun doğal merakının asla bitmediğini göreceksiniz. Çocuklarınızın sizler için hazırlayacağı ara öğünde, diğer ailelerle tanışma ve kaynaşma fırsatınız olacaktır. Bu etkinliğin temel amacı, çocuklarla birlikte yeni oyun alanlarını tanımak ve öğrenmektir. Bu etkinlik geniş kapsamlı olduğundan dolayı, çocuğunuzun başlayacağı Anaokulundan
farklı bir alanda olabilir.
Etkinlik 3: Anaokulundan üç ay önce
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Etkinlik 1
Anaokulundan
iki yıl önce

Etkinlik 2
Anaokulundan
bir yıl önce

Etkinlik 3
Anaokulundan
üç ay önce

2 Sene
Anaokulu

6 Sene
İlkolul

3 Sene
Lise

Veliler buluşmasında size «Okula giriş - Anaokulu düzeyinde» anaokulu öğretmenlerini tanıma
fırsatı ve anaokulunun görevleri ve hedefleri gösterilecektir. Ayrıca Anaokulu etrafında toplanan
çeşitli kurumlarda tanıtılacaktır. Akabinde Anaokulunun tahsisi açıklanacak, Ders çizelgesini ve
"Ziyaret Sabahı" için davetiye alacaksınız (Haziran ortası).
Etkinlikler hakkında size yazılı olarak bilgi verilecek ve bir Davetiye veya Kayıt Formu
gönderilecektir.
Çoçuğunuzun okulda iyi bir başlangıç yapabilemesi için, gelişiminde sizinle birlikte olabilmekten
çok mutluyuz.

Almanca Dili
Başarılı bir okul kariyeri için Almanca Dili çok önemlidir. Tabiki aynı zamanda, çocuklarınızın
Anadilini öğrenmeleride bir okadar önemlidir. Velilerden birisi Almancayı iyi konuşabiliyorsa,
evdeki günlük yaşamında Almanca konuşması, çocuğuna büyük avantaj sağlayacaktır. Böylece
anaokulu derslerini daha iyi takip edebilir, anaokulu çocukları ile rahat iletişim kurabilir ve
özgüvenini geliştirecektir. Çocuklarınızın Yerel ve Anadilini birlikte öğrenmelerinin önünde hiç bir
engel yoktur.
Almancayı iyi konuşamıyorsanız, çocuğunuzun Almanca konuşan arkadaşlarıyla olabildiğince çok
iletişim kurabilmesini desteklemeniz, mesela oyun grubları bunun için güzel bir fırsattır.
Ayrıca siz Veliler olarakta, öğretmenlerle iyi iletişim kurabilmeniz için bir okadar önemlidir.
Bu şekilde Veliler Toplantısında yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş oluruz.
Konuyla ilgili faydalı kurumlar ve adresleri
• MuKi Deutsch, machbar
www.mbb.ch
• Multidingsa, ein Programm zum Erlenen der Deutschen Sprache,
https://www.profaxonline.com/programs/multidda
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliothek Mutschellen
Rudolf’s Spielgruppe, Rudolfstetten
Spielgruppe Chline Raab, Berikon
Spielgruppe Schachefäld, Widen
Spielgruppe MAX und LENA, Widen
Spielgruppe LEMI, Widen
Spieltreff Sonnenkäfer
MuKi Turnen
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www.zbmutschellen.ch
076 320 22 93
056 633 93 27
056 633 50 55
056 633 58 81
079 473 20 88
info@frauen-rudolfstetten.ch, 056 633 98 08
www.svkt-rudolfstetten.ch
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Okul Süreci
Etkinlik 1
Anaokuluna
başlamadan
iki yıl önce

Etkinlik 2
Anaokuluna
başlamadan
bir yıl önce

Etkinlik 3
Anaokuluna
başlamadan
üç ay önce

2 Sene
Anaokulu

6 Sene
İlkolul

3 Sene
Lise

Anaokuluna başlangıç tarihi, Dört yaşına giren ve o yılın 31 Temmuz‘una kadar olan çocuklar olarak belirlenmiştir. Çocuğunuzun Anaolukuna 1 sene geçikmeli başlaması mümkündür. Ocak
ayında velilere, davetiye mektubuyla birlikte Anaokuluna başvuru formunu gönderilir.
İlkokul ise altı yıl sürümektedir. Çocuğunuz sonrasında Berikon'daki (Lise) bölge okuluna transfer
edilerek, burada üç yıl sürecek Lise eğitimini tamamlar.
Rudolfstetten okulunun web sayfasında, Anaokulunun Ders çizelgesini, ayrıca okulumuz ile ilgili
farklı bilgilere ve ‘’Okul Eğitiminde başarıya giden yolda el ele’’ projesinin yanısıra, çocuk bakım
hizmetleri ile ilgili detaylı açıklamaları bulabilirsiniz (www.rudolfstetten.ch – Bildung/Eğitim).

Faydalı Kurumlar ve Adresleri
•
•

www.rudolfstetten.ch - Bildung
Volksschule im Kanton Aargau

www.hallo-aargau.ch

Konuyla ilgili faydalı Kurumlar ve Adresleri
Çocuk Bakım Hizmetleri

www.vkbm.ch

Çocukevi Rudolfstetten

www.chinderhuus-rudolfstetten.ch

Mütter- und Väterberatung

www.mvbbremgarten.ch

ProJuventute Veliler Danışmalığı

www.projuventute-elternberatung.ch

Veliler Derneği Mutschellen

www.evmutschellen.ch

Okul Psikolojik Danışmalık Hizmeti

www.ag.ch/schulpsychologie

Muzik Okulu Mutschellen

www.ms-mutschellen.ch

Ludothek Mutschellen

www.ludomutschellen.ch

Danışmanlık Hizmetleri

www.ag.ch/haeuslichegewalt
www.opferhilfe-ag-so.ch
www.beratungsdienste-aargau.ch
www.suchtberatung-ags.ch
www.elternnotruf.ch
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