MERCAN ÇAĞRI KOLEJİ VELİ BÜLTENİ

VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ:
ÖNEMLİ KARAR: OKUL SEÇİMi!
Hayatımızda en çok kıymet verdiğimiz varlıklarımız,
onlar bizim her şeyimiz. Çocuklarımız… Onların her türlü
ihtiyaçlarına, nazlarına, mutluluklarına, mutsuzluklarına çok
dikkat ederiz. Dünyada onların isteğinden “daha önemli” bir
istek yoktur. Ebeveyn olarak her şeyleri tam olsun, eksiksiz
olsun isteriz. Daha dünyaya gelmeden,
hangi doktora
gitmeliyiz? Nerede doğum yapmalıyım? gibi bir çok soru ile
boğuşur, kendimize göre “en iyisini” onlar için seçeriz.
Çocuklarımız için belirli bir yaşa kadar bizler seçim
yapıyoruz ve bu seçimlerin belki de en önemlisi “okul seçimi”.
En küçük yaşlarından itibaren benimsememiz gereken en
önemli şey “çocuklarımız da bir birey ve onların da kararları,
istekleri var” fikridir. Okul seçimi noktasında da çocuğumuzun
istekleri, beğenisi ve bizlerin mantıklı kararlarından oluşan bir
harman ile seçimi yapmamız daha doğru olacaktır. Bir okulda
çocuğunuzun
fiziksel-zihinsel
ve
ruhsal
gelişimini
geliştirebilecek potansiyeller aranmalıdır. Bu doğrultuda en
genel anlamı ile okulda bulunması gereken özellikleri- dikkat
etmeniz gereken noktaları sizler için sıraladım:
 Okulun benimsediği bir eğitim sistemi var mı?
 Öğrenci sayıları ile öğretmen sayıları uyumlu ve yeterli
mi?
 Okul öncesi için yardımcı öğretmenler mevcut mu?
 Yabancı dil eğitimine verilen önem nedir?
 İkinci bir yabancı dil eğitimi var mı?
 Okulun sosyal çevresi (havuz- bahçe vb.) yeterli mi?
 Her sınıfta kaç şube var? Okul kalabalık bir okul mu?
 Sınıflar en fazla kaç kişilik?
 Öğretmenlerin deneyimleri nedir?
 Öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle iletişimleri nasıldır?
 Öğrencileri sevgiyle karşılamanın yanında disiplin ve
akademik olarak okul neler yapıyor?

Bütün bunlar çocuğun ve ailenin beklentilerine göre
değişebilen durumlardır. Örneğin, sosyal fobisi olan bir çocuğu
çok kalabalık bir okula göndermek yerine aile butik bir okul
tercih ederse, çocuğun alışma sürecini daha kısa bir vadeye
indirmiş olacaktır. Öğretmenleri çocuk ile birebir ilgilenecek ve
çocuk “okulun o kadar da korkunç bir yer olmadığını daha
kısa vadede anlayacaktır”. Ya da obezite belirtileri gösteren
bir çocuğu ailesi bahçesi ve sportif faaliyetleri olmayan bir
okula gönderirse, çocuk harcaması gereken enerjiyi okulda da
harcayamayacak, dolayısıyla ileriki zamanda obez bir birey
haline gelme potansiyeli artacaktır. Aile bütün bu durumları
göz önüne alarak çocuğunu bir okula göndermelidir.
Unutulmamalıdır ki, her çocuk özeldir, biriciktir. Bir başkasının
hiç memnun olmadığı bir okul sizin için daha memnuniyet
verici olabilir, ya da sizin çok memnun olduğunuz bir kurum bir
başkasını memnun etmeyebilir.
Kendi çocuğumuzu tanıyıp, okulu, kadrosunu, fiziki ve
sosyal çevresini de göz önünde bulundurup belirlediğiniz
somut isteklerle tercih yapmamız daha doğru olacaktır.
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