Alışma Dönemi ne kadar sürüyor ve ne zaman
sona erdi diyebiliriz?
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Çocukların bu değişim için zamana ihtiyaçları vardır.
Lütfen kendi zaman planlamanızda bunun için 14 ile
21 günü hesaba katın. Alışma döneminden sorumlu
eğitmen çocuk tarafından kabullenildiğinde, eşlikli
alışma dönemi başarılı şekilde sona ermiş kabul
edilir. Bunun böyle olduğu, çocuk üzüntülüyken
eğitmeni tarafından teselli edilebildiğinde ve ona
yakınlaşabildiğinde görülecektir.

• Bizim çalışma anlayışımız, dünya görüşü
bakımından tarafsızlıktır.
• Biz, 3 aylıktan okul hazırlığına kadar olan yaştaki
çocukları yetiştiriyoruz.
• Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf ve
Spandau semtlerinde, toplam 63 çocuk yuvasında,
7000 çocuğun bakımını gerçekleştiriyoruz.
• Velilerin katılımı ve çocukların gelişimine aktif
şekilde eşlik etmeleri, bizim için çok önemlidir
ve büyük değerdedir.

Çocuğunuz kendini güvende hisseder hissetmez,
çocuklar topluluğunun yaşamında zevkle ve frensiz bir merakla yerini alacaktır.

Hakkımızda ve çocuk yuvalarının nerelerde
olduğu konularında daha fazla bilgi edinmek
isterseniz internet sitemize bakabilirsiniz:

Sevgili Veliler,
Burada sıraladığımız bilgilerle çocuğunuzun
yuvaya geçişini kolaylaştırdığımızı umuyoruz. Şayet sormak istedikleriniz varsa, bizlerle konuşabilirsiniz. Karşılıklı görüşmelerde
tabii ki sorularınızı açıklığa kavuşturabilir ve
çocuğunuzun alışma dönemini somut olarak
konuşabiliriz.
Çocuk Yuvası Ekibiniz

Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin

Veliler için bilgiler:

Alışma Dönemi

www.kita-nordwest.de
Bu veliler için bilgi broşürü, şu kişi veya kurum
tarafından iletilmiştir:
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Bu andan itibaren, alışma döneminden sorumlu
eğitmen çocuğunuzun güvenini kazanana kadar, çocuğunuz yavaş yavaş önce kısa, daha
sonra uzunca olan ayrılık sürelerinin deneyimini
edinecektir.

Çocuklara verebileceğimiz ancak temeller ve kanatlardır…

Sevgili Veliler!
Çocuk yuvamıza ilişkin gösterdiğiniz güven, bizim
için bir sevinç kaynağıdır.
Siz ve çocuğunuz, yeni bir yaşam kesitiyle karşı
karşıyasınız. Bilindiği gibi, insanların ve özellikle
küçük çocukların yaşamlarındaki geçiş evreleri, özel
dikkat göstermemizi gerekli kılmaktadır.
Aile ortamından, şu an çocuk için yabancı olan yuva
ortamına geçiş, her çocuk açısından aşılması gereken büyük bir basamaktır. Bu yeni çevre ve çok
sayıda yabancı kişi, çocuktan -çoğu durumda ağır
stres yüklü olan- bir performans sunmasını talep eder. Küçük çocuklar, bu değişiklikleri anne ve
babalarının veya tanıdık kişilerin desteği olmadan
aşmak zorunda kaldıklarında, benzer her durumda
çok zorlanmaktadırlar.
Siz olmadan, veliler olmadan hiçbir şey yürümez!
Bu bakımdan, Nordwest Özel İşletmesi’ne bağlı
yuvamızın pedagojik kalitesini gösteren bir adım,
çocukların yuvaya başlamaları ve yuvadaki ilk dönemlerinin, özellikle dikkatli ve ölçülü bir şekilde
hazırlanmasıdır. Bizim “Alışma Dönemi” adı verilen bir kalite standartımız vardır – ve bu, sizin
katılımınızı gerekli kılmaktadır.
İyi bir Alışma Dönemi. Nedir bu?
Kalifiye alışma dönemi denince, mesleki açıdan bizim anladığımız, çocuğunuzun adım adım yuvaya

alıştırılmasıdır. Çocuk burada, eğitmenine güven
dolu, uyumlu bir ilişki geliştirecektir – bunun için
sizin yardımınıza ihtiyacı vardır. Ve çocuk, kişiliğine
uygun olarak iki - üç hafta zamana gerek duyabilir.

Araştırma sonuçları, uygun bir alışma döneminden
geçmemiş çocukların daha sık hastalandıklarını,
açıkça daha az oynadıklarını ve birçok durumda
korkak davrandıklarını göstermektedir.

Velilerin (anne veya baba) hazır bulunmaları neden bu kadar önemlidir?

Alışma Dönemi’nin gidişatı nasıldır ve siz nasıl
yardımcı olabilirsiniz?

Bütün çocuklar, yaşamlarının ilk aylarında bağsal
ilişkiler kurarlar – kural olarak duygusal bir bağla
ana-babalarına bağlanırlar.

Biz, Infans adlı kuruluşun (Institut für angewandte
Sozialisationsforschung / frühe Kindheit e.V. Berlin) Çocukların Alışma Dönemi Berlin Modeli’ne
göre faaliyet gösteriyoruz. Bunun merkezinde,
çocuğunuza bizzat sizin eşlik etmeniz duruyor.
Çok fazla bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sadece orada var olmanız bile yeterlidir. Eğitmeniyle
birlikte kararlaştırıldığı şekilde, ilk üç günde
çocuğunuzla birlikte yaklaşık bir saatliğine yuvaya
gelirsiniz. Çocuk, yuvaya ilk gelişinde herhangi bir
şey yapmaya zorlanmayacaktır. Eğitmen, çocuğu
izlemekle birlikte bekleyip görme tutumu takınacak
ve çocuğa ilişki kurabilmesi için zaman tanıyacaktır.
4. günde (ve daha önce değil) kısa bir ilk ayrılık denemesi yapılır. Siz vedalaşır, odadan çıkarsınız ve
eğer çocuğunuz ağlamaya başlar ve teselli edilmeye
izin vermezse, tekrar içeri çağrılırsınız. Bu birinci
ayrılık denemesi, çocuğunuzun yabancı bir duruma ne ölçüde uyum sağlayabileceğinin işareti
olacaktır. Çocuğunuz ağlamasa da, buradan itibaren siz olmadan da yalnız kalabileceği anlamına
gelmez. Şimdi, durumu sağlamlaştırma dönemi
başlayacaktır.

Veliler çocuk için en sıkı bağların olduğu kişilerdir.
Yaklaşık 6 aylık olduktan sonra, çocuğunuz yabancı
olduğu, kendisine güvenmediği ve şaşırdığı durumlarda, bağlılık duyduğu kişiler olarak size
koşacaktır. Alışma Dönemi’nde herşey yabancıdır.
Bu dönemde sadece siz çocuğunuza güven verebilirsiniz. Sizler ana-babalar olarak, benzetme
yapacak olursak, çocuğunuzun ilk dönemde
-yabancılığın alışılmışa dönüşümünde- tekrar tekrar geri dönebileceği güvenlikli bir limansınız.
Alışma Dönemi’nde, bağlılık duyulan kişiler
orada bulunmadıkları zaman neler oluyor?
Yalnız bırakılan çocuklar, yabancı şeylere karşı
stresli tavır takınırlar. Korkmaktadırlar, bazıları
ağlarken, bazıları ağlamazlar. Ağlamayan çocuklar
da streslidirler – onlar üzüntülerini açık bir şekilde
göstermezler. Yanlarına yaklaşılmaz, teselli etme
ve sakinleştirme mümkün değildir, en tecrübeli
eğitmen bile bunu beceremez, çünkü o, çocuk için
hala yabancı biridir.

