Çocuk itinalı bakım ister
Çocukları anlamak ve çocuklara eğitim ve
gelişim süreçlerinde destek vermek, günlük çocuk bakım tesislerinde çalışan eğitmenlerin en önemli pedagojik görevlerinden biridir.
Tesisimizi/Kindergartenimizi ziyaret eden
çocuklar, pedagojik hizmet görevlilerinin
de desteğiyle teşvik edilmesi mümkün –
yaş düzeyleriyle doğrudan kıyaslanamayacak – bir takım deneyimleri, bilgi ve yetenekleri de beraberlerinde getiriyorlar.
Çocuğun gelişimini kendi kişisel yetenek
ve özelliklerine göre destekleyebilmek için
eğitim uzmanlarının, her bir çocuğa özel
dikkat ve itina ile yaklaşmaları gerekir. Bu
nedenle çocuğun gelişiminin dikkatle gözlenmesi, yeteneklerinin ve teşvik edilebilecek diğer özelliklerinin ortaya çıkarılması
ve çocuğun dünyayı öğrenmesi için gerekecek adımlara ne şekilde destek verilmesi gerektiğinin vaktinde belirlenmesi şarttır.
Gözlem sonuçları yazılı olarak tesbit edilecektir. Bu tutanaklar, diğer meslekdaşlarla
ve velilerle yapılacak görüşmelerin, fikir
alışverişlerinin ve özel pedagojik uygulamaların temel taşı niteliğindedir.

Çocuk itinalı bakım ister
Dikkatli gözleme neden önemli?

Çocuk itinalı bakım ister
Neye dikkat etmek gerekir?

¾ Çocuğunuzun yeteneklerini ve diğer
önemli özelliklerini erkenden farkedip teşvik etmek için.

¾ Çocuğun toplam gelişim şekli

¾ Şahsî eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarını anlayabilmek için.

¾ Özel zevkleri

¾ Eğitimiyle ilgili konular

¾ Öğrenme merakı
¾ Çocuğunuzu gelişim ve eğitimi konularında olgunluk seviyesine uygun, belli hedeflere göre seçilmiş teşvik şekilleriyle
destekleyebilmemiz için.
¾ Çocuğunuzun, yaşına uygun bir şekilde
günlük Kindergarten sürecine intikalini
sağlayabilmemiz için.
¾ Çocuğunuzun gelişimiyle ilgili konulara birlikte çözümler arayabilmemiz için.
¾ Büyüme sürecinde tehlikeli olabilecek hususları vaktinde tesbit ederek olumsuz
gelişimlere engel olabilmemiz için.

¾ Sağlık ve memnunluk
¾ Diğer çocuklarla ilişkisi, yakın hissettiği kimselere olan ilişkisi
Gözleme şekli nasıl olmalı?
Çocuk itina ve dikkat gerektirir. Bir çocukla ilgilenirken iyi niyetli olduğunuzu ve
ona değer verdiğinizi göstermeniz gerekir.
Yeteneklerini, hemen göze batmayan
özelliklerini tesbit ederek hangi hususlarda desteğe ihtiyacı olduğunu anlamanız
gerekir
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