
 

  

GEÇİŞ: OKULA 
OLUMLU BAŞLANGIÇ 
YAPMAK 
Aileler için bilgilendirme belgesi 

Okula başlamak  hem zor hem de heyecan verici 

olabilir. Bu bilgilendirme belgesi, çocuğunuzun erken 

çocukluk hizmetinin, çocuğunuzu okula olumlu 

başlangıç yapması için nasıl destekleyeceğini anlatır. 

Çocuğunuz şimdiye dek pek çok geçiş evresi yaşamıştır, 

örneğin: 

 bir faaliyetten veya alışkanlıktan diğerine geçiş 

 oyun arkadaşlarıyla buluşmaya veya tatillere 

gitmek 

 anaokulu veya yuvaya başlamak gibi. 

Bu deneyimler, çocuğunuzun yeni yerlere ve şeylere nasıl 

tepki verdiğiyle ve ne gibi bir desteğe ihtiyaç duyduğuyla 

ilgili size fikir verir. 

OKULA OLUMLU BAŞLANGIÇ YAPMAK NEDEN 

ÖNEMLİDİR? 

Okula olumlu başlangıç yapmak çocuğunuzun: 

 öğrenimiyle ve genel durumuyla ilgili daha iyi 

sonuçlara ulaşmasında 

 çocuğunuzun öğreniminin ve gelişiminin kesintiye 

uğramasının önlenmesinde 

 çocuğunuzun kendini güvende hissetmesine, 

kendine güvenmesine ve bulunduğu çevreye ait 

hissetmesine yardımcı olur 

ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYDETTİRMEK 

Okulların çoğu, çocukların okula başlayacağı yıldan önceki 

yılın mayıs ayında kayıt dönemini açar. Kayıt yapmanız, 

okulu tanımanız ve okul faaliyetlerine geçişe katılmanız için 

size daha fazla fırsat verir. Çocuklar, bu faaliyetler yıl sonu 

gelmeden başladığında ve okulun ilk günlerinde devam 

ettiğinde bu geçiş dönemine daha iyi uyum sağlar. 

OKUL PROGRAMLARINA VE FAALİYETLERİNE 

GEÇİŞ 

Okul faaliyetlerine geçiş, çocuğunuzun ve sizin:  

 okulun ne olduğunu anlamanıza 

 diğer çocuklarla ve ailelerle arkadaşlık kurmanıza 

yardımcı olur.  

GEÇİŞ ÖĞRENİMİ VE GELİŞİMİ BEYANNAMESİ 

Çocuğunuzun erken çocukluk öğretmeni, Geçiş Öğrenimi 

ve Gelişimi Beyannamesi (Geçiş Beyannamesi olarak 

bilinir) hazırlar. Geçiş Beyannamesi, çocuğunuzun hazırlık 

sınıfı öğretmenine çocuğunuzu tanımasında ve eğitimini 

planlamasında yardımcı olur. Geçiş Beyannamesinde 

şunlar yer alır: 

 çocuğunuzun adı, doğum tarihi ve fotoğrafı 

 adınız ve iletişim bilgileriniz 

 erken çocukluk hizmetinin adı ve iletişim bilgileri, 

ayrıca çocuğunuzu destekleyen diğer erken 

çocuk görevlileri.  

 çocuğunuzun ilgileri, becerileri ve yetenekleriyle 

ilgili bilgiler 

 çocuğunuz için en uygun öğretim stratejileri. 

Çocuğunuz, Okul Saatleri Dışında Bakım (OSHC) hizmeti 

alıyorsa, Geçiş Beyannamesi bu hizmeti verenlerle de 

paylaşılır. 

Çocuğunuzun tamamlanan Geçiş Beyannamesinin bir 

kopyası size verilir. Bu belge, çocuğunuzun öğrenimini 

anlamanıza, desteklemenize ve bu konuyu görüşmenize 

yardımcı olabilir. 

Çocuğunuzun Geçiş Beyannamesi:  

 çocuğunuzun ilgi alanlarını planlamaya 

 çocuğunuzun erken çocukluk hizmetlerinden 

okula geçişinin sorunsuz olmasına yardımcı olur.  

Geçiş Beyannameleri genellikle 4. Dönemde hazırlanır. 

Ancak çocuğunuzun engeli veya gelişim gecikmesi varsa, 

Geçiş Beyannamesi daha erken, haziran veya temmuz 

aylarında yazılabilir. Bu, okulun çocuğunuzun ihtiyaç 

duyduğu fazladan yardımları planlamaya başlamasına 

yardımcı olur. 

Geçiş Beyannamesinde sizin tarafınızdan doldurulacak bir 

kısım bulunmaktadır: Çocuğunuzla ilgili bildiklerinizi 

aktarmanız açısından katkılarınız çok değerlidir. 

Çocuğunuzun ve sizin okula olumlu başlangıç yapması 

amacıyla okulun plan yapmasına yardımcı olur. 

Ayrıca, erken çocukluk eğitimcisi veya sizin gibi bir 

yetişkinin yardımıyla çocuğunuzun dolduracağı bir kısım da 

bulunmaktadır. Bu bölümde yer alabilecekler: 

 çizim 

 çocuğunuzun okulla ilgili neyi merak ettiği  



 

  

 okul başlamak konusunda ne düşündüğü. 

BİLGİLER NASIL PAYLAŞILIR  

Geçiş Beyannameleri, İçgörü Değerlendirme Platformunda 

(Insight Assessment Platform) paylaşılır ve saklanır. İçgörü 

Değerlendirme Platformundaki bilgiler Avustralya'da 

güvenle saklanmaktadır. 

Victoria'daki hükümet okulları (ve bazı Katolik ve Bağımsız 

Okullar) her çocuğun öğrenimini ve gelişimini kaydetmek 

için İçgörü Değerlendirme Platformunu kullanır. 

Çocuğunuzun okulu İçgörü Değerlendirme Platformunu 

kullanmıyorsa onlara Geçiş Beyannamesinin basılı ve 

elektronik bir kopyası verilir. 

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı kimi zaman dışarıdan hizmet 

sağlayıcıları da kullanmaktadır. Bakanlık için çalışan 

hizmet sağlayıcıları, veri güvenliği tedbirleri kullanmak 

zorundadır. İçgörü Değerlendirme Platformu, Bakanlığın 

Bilgi Gizliliği Politikasına uyar 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy. 

Bakanlık, Geçiş Beyannamelerindeki bilgileri izleme ve 

araştırma amacıyla kullanabilir. Bu bilgiler rakam ve grafik 

olarak yansıtılır ve çocukların isimleri verilmez. 

İçgörü Değerlendirme Platformuyla ilgili daha fazla bilgi 

almak için lütfen Bakanlığa ulaşın: 

psts@edumail.vic.gov.au. 

Kimi zaman çocukların sağlığı ve iyiliğini korumak amacıyla 

Victoria eğitimcilerinin ve bakım görevlilerinin bilgileri 

paylaşması gerekir. Erken çocukluk eğitimi hizmeti, özen 

yükümlülüğünü, ayrımcılığı önleme, mesleki sağlık ve 

güvenlik, çocuk sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine 

getirmek için gerekli olduğunda çocuğunuzla ve aileyle ilgili 

bilgileri paylaşabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen bu 

adresi ziyaret edin: https://www.vic.gov.au/information-

sharing-schemes-and-the-maram-framework  

DAHA FAZLA BİLGİ 

Lütfen bu adresi ziyaret edin: 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

Bu belge farklı dillerde okunabilir: 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
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