
    Çocuğ  unuz orada - baş  ka ülkeler- 
    den de – arkadaş  lar bulur. Dünya-
nın her tarafından gelen değ  iş  ik insan-
larla uyum içinde yaş  amaya alış  ır. Ve 
orada, kendisiyle birlikte ilkokula ve 
daha yüksek okullara gidecek olan 
arkadaş  lar bulur.

    Eğ  iticiler, değ  iş  ik ailelerin değ  iş  ik  
    kültürlerine ve dinlerine değ  er ve-
rirler ve saygı gösterirler. Çocuklar da 
baş  ka kültürlere ve dinlere saygı 
göstermeyi öğ  renirler.

Ana okulunda
neler olur?

    Baş  langıçta çocuğ  unuz için her ş  ey  
    yabancı ve yenidir. Fakat kısa za-
manda eğ  iticiyle ve ana okulundaki
diğ  er çocuklarla iliş  ki kuracak ve yeni 
bir dünyayla tanış  acaktır.

    Çocuğ  unuz, eğ  iticiyle ve diğ  er ço- 
    cuklarla birlikte Almanca öğ  renir.

Ana okulu - 
çocuğ  unuz için bir fırsat

Bazı anne ve babalar ş  öyle düş  ünü-
yorlar: 

„Okul önemli, ama çocuğ  umuz neden 
ilkokuldan önce ana okuluna gitsin? 
Biz çocuğ  umuzu evde yetiş  tirmeyi ter-
cih ederiz.“

Doğ  ru:
Eğ  itimde ailenin önemi çok büyük ve 
ana okuluna da gitse, çocuk için önemini
yitirmez. Ana okulu, aile içindeki 
eğ  itimi destekler ve tamamlar. Çocuk 
orada, aile içinde o kadar iyi 
öğ  renemeyeceğ  i birçok ş  eyi öğ  renir. 
Çocuğ  unuz ilkokul öncesinde ana
okuluna giderse, okulda rahatlık çeker 
ve Almanya’da daha uyumlu yaş  ar.
O durumda, memleketinde veya baş  ka
ülkelerde de daha iyi bir geleceğ  e 
sahip olur.

    Çocuğ  unuz, ana okulunda birçok  
    heveslendirici etkilerle karş  ılaş  ır. 
Çocuklar birçok yönden destek görürler:

Konuş  ma, düş  ünme, beceriklilik, hayal
kurma açısından. Çocuk aynı zamanda, 
dikkatini bir ödeve toplamayı ve ödevi 
çözmeyi de öğ  renir. Çocuğ  unuz böy-
lece oyun oynarcasına ilkokula ve son-
rasına hazırlanır.

    Çocuğ  unuz, değ  iş  ik yaş  lardan olu-
    ş  an gruplarda, gitgide, güç bir du-
rumda kendi kendine yardım etmeyi ve 
çözümler bulmayı öğ  renecektir.

    Fakat yalnız çocuklar değ  il, anne ve
    babalar da, ana okulunun bir par-
çasıdırlar. Orada eğ  iticilerle, kendi istek-
lerinizi ya da eğ  itime iliş  kin konuları, 
örneğ  in çocuğ  unuzun nasıl geliş  tiğ  ini 
görüş  ebilirsiniz. Ve baş  ka anne ve ba-
balarla tanış  abilirsiniz. Ana-baba iş   

birliğ  inin anlamı, ana okulu için özel 
çaba gösteren, kendilerine güven duy-
duğ  unuz anneleri ya da babaları ebe-
veyn temsilcisi olarak seçmeniz de de-
mektir. Ya da sizin kendinizin bile, se-
çilmek için aday olmanız mümkündür!

    Aynı grupta birçok baş  ka çocuklar  
    da olduğ  undan dolayı, çocuğ  unuz, 
herkes için önemi olan kuralları, ör-
neğ  in bir topluluğ  a uymasını, baş  ka 
çocuklarla paylaş  mayı ya da birlikte 
planlamayı öğ  renir.
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Çocuğ  unuzu bu fırsattan
yararlandırınız -

Ana okulu,
iyi bir eğ  itim için
atılan ilk adımdır.

Hemen hemen tüm çocuklar ana oku-
luna gitmekte. Sizin çocuğ  unuz ana 
okuluna gitmez de evde kalırsa, ilk-

okulda ve daha sonraki okullarda iyi 
okuması ve kendine arkadaş   bulması 
güç olur. O durumda diğ  er çocuklar 
arayı açmış   olurlar; çünkü daha ana 
okulunda arkadaş   kazanmış  lardır ve 
ilkokuldan itibaren gerek duyacakları 
birçok ş  eyi öğ  renmiş   durumdadırlar. 
Çocuğ  unuz baş  langıçtan itibaren ken-
disini dezavantajlı ve belki de yalnız 
hisseder. Okul öğ  retmenleri de tekrar 
tekrar ş  unu söylüyorlar: Ana okuluna 
gitmiş   olan çocuklar, ilkokuldan itiba-
ren dersleri daha rahat izleyebiliyorlar 
ve sınıfta daha iyi uyum sağ  lıyorlar.

Baş  ka bilgiler alabileceğ  iniz internet adresi:
www.stmas.bayern.de 

ya da doğ  rudan baş  vurabileceğ  iniz adres:
www.stmas.bayern.de/familie/kinderbetreuung/gaerten.htm
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okulunda bir yer için ödemeniz gerek-
en ücretler nispeten düş  üktür. Mali so-
runları olan ana-babalar da çocukları-
nı kaydettirebilirler – kendilerine des-
tek sağ  lanır. Ana okulunuz size yol 
gösterir ve bilgi verir, ya da yerel yetkisi 
olan Gençlik Dairesi’ne baş  vurabilirsiniz

Ana okulu - 
çocuğ   unuz için 

bir fırsat

Birden çok dil
ve yabancı dil bilen

çocukların anne-babaları 
için, ana okulu ile

ilgili bilgiler
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Belki ana okulu
sizin için çok 
pahalı?

Ana okulu tüm 
çocuklara açıktır!

Tüm çocukların, iyi bir eğ  itim görme 
konusunda fırsat eş  itliğ  ine sahip ol-
malarını istiyoruz. Çocuğ  unuza ana
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