EVRAK
DOSYASI
OLUŞTURUN
İLETİŞİM
KURMANIZ
GEREKENLERİ
ÖĞRENİN

OKULA
DÖNÜŞ
İPUÇLARI
Okulların başlaması yen b r okul,

OKULUNUZU
TAKİP EDİN

yen b r öğretmen, yen kazanımlar
fade

BEP
HAKKINDA
BİLGİ SAHİBİ
OLUN

ederken

bazılarımız

bu

çn

yıl
br

br

de

dönüşü,

kavuşmayı fade edecekt r.
Bu süreçte s ze ve özel gereks n ml
çocuğunuza yardımcı olab lecek
bazı

puçlarını

yan

tarafta

bulab l rs n z.

ÖZEL
EĞİTİMLE
İLGİLİ
ÇALIŞMALARI
TAKİP EDİN

Yüz yüze geleceğ m z dönemde
aklınıza

ÇEVRENİZE
BİLGİ
VERİN

OKULA
DÖNÜŞE
HAZIRLANIN

takılan

d ğer

konular

hakkında da b zlere ulaşab l rs n z.

Özge ŞİMŞEK SARI
Ps koloj k Danışman/
Rehber Öğretmen

EVRAK DOSYASI
OLUŞTURUN
Çocuğunuzun sağlık raporu,
RAM raporu, rehabilitasyon
merkezi ders planı, okul
bireyselleştirilmiş eğitim
planı gibi tüm evraklarını
tek
bir
dosyada
toparlayarak eğitimini daha
kolay takip edebilirsiniz.

ÇEVRENİZE BİLGİ
VERİN
Çocuğunuzun
okula
başlayacağını
sizinle
birlikte yaşayan ya da
sürekli iletişim halinde
olduğunuz kişilere haber
verin. Onlar da çocuğunuzla
konuşurken bu konuda
hassasiyet göstereceklerdir.
Ayrıca erkenden bir okul
rutini
oluşturmanızda
destek olacaklardır.

İLETİŞİM KURMANIZ
GEREKENLERİ ÖĞRENİN
Çocuğunuzun okuldaki
öğretmenleri,
rehabilitasyon
merkezindeki öğretmenleri,
okul iletişim numaralarını
öğrenip evrak dosyasına
eklemeniz olası iletişim
sorunlarının önüne
geçecektir.

BEP HAKKINDA BİLGİ
SAHİBİ OLUN
Çocuğunuzun hazırlanacak
olan
Bireyselleştirilmiş
Eğitim Planına dahil olup
kazanımlar
hakkında
öğretmenlerine destek olun.
Hazırlanan BEP sizin yıl
boyu takip etmeniz ve evde
uygulamanız gereken bir
yol haritası olacaktır..

OKULA DÖNÜŞE
HAZIRLANIN
Çocuğunuz uzun bir süredir
okuldan uzakta, belki de hiç
okula gitmedi. Şimdiden
okul hakkında olumlu şeyler
konuşmaya, fotoğraflarını
göstermeye, mümkünse
ziyaret etmeye
başlayabilirsiniz. Bu
sayede ilk gün kaygısını
azaltabilirsiniz.

ÖZEL ÇOCUKLARIN, MUTLU YARINLAR İÇİN
ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ
ÇALIŞMALARI TAKİP EDİN
Özel eğitimle ilgili sadece
okuldan alacağınız bilgilerle
yeterli kalmayıp internet
üzerinden farklı özel eğitim
çalışmalarını takip ederek
kendinizi geliştirebilirsiniz.
(TOHUM Otizm Vakfı, Down
Sendromlular Derneği...)

OKULUNUZU TAKİP EDİN
Çocuğunuzun okulunun web
sitesini, sosyal ağlarını
takip
edin.
Bazen
kaçırdığınız
bir
konu
hakkında buralardan bilgi
alabilirsiniz.
Ayrıca
okulunuz hakkında daha
detaylı bilgi sahibi de
olabilirsiniz.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM
YILININ HEPİMİZ İÇİN
GÜZEL GEÇMESİ DİLEĞİYLE...
Kaynak:
https://www.readingrockets.org/article/b
ack-school-tips-parents-children-specialneeds

