TURKISH

NASIL İŞLEYECEKTİR?
Eğitmenler bu yeni Çerçeveyi, aile gündüz bakımının
da dahil olduğu çeşitli okul yaşı bakım ortamlarında,
çocuğunuzun yüksek nitelikli deneyimler edinmesini
sağlamak üzere kullanacaklardır.
Çerçeve çocuğunuzun esenliği ve gelişimi üzerinde
odaklanır. Eğitmenler, çocuğunuzun ilgilerini ve
yeteneklerini temel alan programları yaratabilmek üzere
çocuğunuzu tanımak için sizinle birlikte çalışacaklardır.
Eğitmenler ayrıca, çocuğunuzun yer aldığı etkinlikler ve
çalışmalar hakkında da sizi bilgilendireceklerdir.

ÇOCUKLAR, OKUL YAŞI BAKIMI
ÇERÇEVESİNDEKİ ANAHTAR KAVRAMLAR
İÇİN NELER SÖYLEDİLER:
“Gerçekten buraya ait olduğumu hissediyorum, çünkü
arkadaşlar için zaman var, görevliler size saygı gösteriyor
ve yapacak birçok şey var.” Annabel, 9 yaşında

Benim Zamanım,
Bizim Yerimiz
Avustralya’da Okul Yaşı
Bakımı’nın Çerçevesi
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Çerçeve’nin beş öğrenim hedefi aracılığıyla eğitmenler
çocuğunuza, şunları geliştirmesi için yardımcı
olacaklardır:
•

güçlü bir kimlik duygusu

•

dünyalarıyla bağlantılar

•

güçlü bir esenlik duygusu

•

öğrenimlerine güven ve katılım

•

etkili iletişim becerileri.

BİRLİKTE ÇALIŞMAK
Aileler, eğitmenler, okullar ve etraflarındaki daha geniş
toplum çocukların esenliğini ve öğrenimini desteklemek
için ortaklaşa çalıştıklarında çocuklar başarılı olur. Bu
ortaklıkta herkes birbirinin katkısına değer verir ve karar
verme sürecinde birlikte yer alır.
Çocuğunuzun yaşamındaki en önemli kişi olarak siz,
çocuğunuzun okul yaşı bakım eğitmeni ile düzenli bir
şekilde konuşarak fark yaratabilirsiniz. Sağlayacağınız
bilgiler, çocuğunuzun evdeki, okuldaki ve toplumdaki
deneyimleri ile okul yaşı bakımında birlikte geçirdikleri
zaman arasında eğitmenin bağlantı kurmasına olanak
sağlar. Bu, çocuğunuzun okul yaşı bakımı deneyimleri
hakkında ortak karar vermeyi kolaylaştırır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Bu kitapçık, Benim Zamanım, Bizim Yerimiz, Avustralya’da
Okul Yaşı Bakımı’nın Çerçevesi’nin bir tanıtımıdır. Daha
fazla bilgi almak için www.deewr.gov.au/earlychildhood
sitesini ziyaret edin veya çocuğunuzun okul yaşı bakımı
koordinatörüne danışın.
Avustralya Hükümeti, Eğitim, İstihdam ve İşyeri İlişkileri
Bakanlığı tarafından Avustralya Hükümetleri Konseyi için
yayınlanmıştır.

Aileler için bilgiler
Okul yaşı bakımındaki çocuklar için yeni, ulusal bir çerçeve

BU YENİ ÇERÇEVE NE HAKKINDADIR?

OYUN VE DİNLENME EĞLENCELİDİR

Bu Çerçeve, çocukların okul yaşı bakımı ortamındaki
esenliğini ve gelişimini genişletip zenginleştirmeyi
amaçlar. Çocukların, kendilerini mutlu, güvenlikli ve rahat
duyumsayabilmelerini olanaklı kılacak çeşitli oyun ve
dinlenme deneyimleri ile meşgul olabilmek için bir yere
gereksindiklerini kabul eder. Ayrıca, arkadaşlarıyla karşılıklı
etkileşimde bulunmak, sosyal becerilerini uygulamak,
sorunlarını çözmek, yeni etkinlikler denemek ve yaşam
becerilerini öğrenmek için zamana gereksindiklerini de
kabul eder.

Çocuklar tarafından seçilen ve bilinçli eğitmenler
tarafından desteklenen oyun ve dinlenme zamanı
deneyimleri, çocukların öğrenimini ve esenliğini geliştirir.
Çocukların mutluluğu, iyimserliği ve eğlence duygusu,
onların duygusal esenlikleri ve dirençleri için önemlidir.
Okul yaşı bakımı ortamlarında çocuklar, becerilerini
ve yaşam boyu öğrenime karşı tavırlarını geliştirecek
etkinliklerin seçiminde etkin bir biçimde yer alırlar.
Çocuklar, okul yaşı bakımı ortamının bir parçası olarak ortak
ilgi alanlarını keşfedecekler ve dostluklar geliştireceklerdir.

Çocukların okul yaşı bakımı ortamlarındaki öğrenimleri
evdeki ve okuldaki öğrenimlerini bütünler. Okul yaşı
bakımı ortamında ilişkilere ve çocukların yetenekleri ve ilgi
duydukları şeylere büyük önem verilir.

Çocuklar için oyun ve dinlenme zamanı çok önemlidir.
Oyun ve dinlenme etkinlikleri aracılığıyla çocuklar:
•

başkalarıyla ilişkiler geliştirir

•

kişiliklerini ve eşsiz olduklarını ifade eder

•

merak, yaratıcılık ve sorun çözme becerileri geliştirir

•

önceki deneyimleri ile yaşam boyu sürecek öğrenim
arasında bağlar kurar

•

esenlik hissini geliştirir.

ZAMAN VE YER
Bu Çerçeveyi, çocuğunuzun, okul yaşı bakımı ortamında
nitelikli programlar almasını sağlamak için geliştirdik.
Bu, rahatlamaları, arkadaş edinmeleri, kişisel gelişimle
uğraşmaları ve sağlıklı yaşam için beceriler ve tavırlar
geliştirmeleri için yaşamsal bir zaman ve yerdir. Bu
Çerçeveyi kullanarak eğitmenleri (çocuğunuzun bakıcıları),
çocuklara ve ailelere kucak açan ortamlar sağlayacaklardır.
Tüm çocukların refahı ve yeteneklerine duyarlı canlı ve
esnek alanlar yaratacaklardır. Çerçeve’nin vizyonu, tüm
çocukların kendilerini güvende duyumsamaları ve keyif
alacakları deneyimler edinmeleridir. Eğitmenlere, çekici
ve yaşam boyu öğrenim için temeller oluşturan oyun
ve dinlenmeye dayalı deneyimler sağlamaları için yol
gösterecektir.

Benim Zamanım, Bizim Yerimiz çocukları etkin katılımcılar
ve karar vericiler olarak görmeye odaklanır. Okul yaşı
bakım programlarındaki çocuklara seçme ve sorumluluk
tanınır ve bu yolla, eylemler ve sonuçlar arasında bağ
kurmayı öğrenirler. Çocuklar kendileri için anlamlı olan
etkinlikler ve deneyimler düzenlemek üzere eğitmenlerle
işbirliği yaparken, Çerçeve zaman ve yeri kabullenir.
Eğitmenler ve çocuklar birbirlerine saygı gösterir ve
güvenir ve çocukların gereksinimlerini ve ilgilerini
destekleyecek fırsatlar hakkında karar vermeyi paylaşır.

