Ebeveyn ve Bakım
Sağlayan Kılavuzu

"Tek başınıza kalabilecek kadar güçlü, ne
zaman yardıma ihtiyacınız olacağını bilecek
kadar akıllı ve ne zaman yardım
isteyeceğinizi bilecek kadar cesur olun."

İlerleme
İlkokul 7.
heyecanlı
ortamlara
nasıl başa

sınıftan, Ortaokul 1. sınıfa geçiş, genellikle çocuklar ve aileleri için çok
bir dönemdir. Ancak, çocukların tanıdık kişi ve çevrelerinden yeni
geçişinin kaygı verici bir süreç olabileceğinin de farkındayız. Bu durumla
çıkacakları ve nasıl uyum sağlayacakları konusunda endişe duyabiliriz.

COVID-19, kısa bir süre öncesine kadar mümkün olabileceğini hiç bir zaman
düşünemeyeceğimiz yeni zorluklar yarattı. Bu sürecin ortamlarını ve okullarını terk
etmeleri nedeniyle, çocuklar ve aileleri için belirsizlikle dolu bir süreç olacağının
farkındayız. Hem ilkokul, hem de ortaokul personeli, işlerin bu sene nasıl farklı
yapılacağını değerlendirecektir.

Dayanıklılık Programı Oluşturma
İlkokulda geçirdikleri süre boyunca, İlkokul 7. sınıf öğrencilerimiz, Skipper karakteri
ile, Dayanıklılık Geliştirmek ve hayattaki iniş ve çıkışlarla başa çıkmak için gerekli
araçlar ile ilgili bilgiler edinecekler. İlkokuldan ayrılırken ise, Skipper'ı geride
bırakacaklar, ancak fark edilmesi gereken önemli bir nokta da; ilkokulda geçirdikleri
zaman boyunca edindikleri araçları ortaokula giderken yanlarında götürecekleridir.
Dayanıklılık, zihinsel sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli bir faktördür.
Yaşamın önümüze ne çıkaracağını her zaman tahmin edemesek de, iyi haber; başa
çıkmamıza yardımcı olabilecek bir dizi farklı beceri, strateji ve kaynağın var
olmasıdır. İlkokul 7. sınıf öğrencilerimiz, yaşam nehrinde gezinmemize ve
dayanıklılık gelişimini desteklememize yardımcı olacak on maddeyi öğrenecektir.

'İlerleme' Geçişi Projesi
Yıllık üç günlük İlkokul 7. sınıf geçiş ziyaretleri bu sene gerçekleştirilmeyecek. Buna
rağmen, şehrin dört bir yanındaki İlkokul 7. sınıf öğrencilerimizin eşsiz ve özel
hissetmelerini istediğimiz için 2020 sınıfını karşılamak için şehir çapında bir proje
oluşturduk! Bu proje, onların üç günlük lise ziyaretlerinin yapılması gereken
zamanda gerçekleşecek. İlkokulunuz, gerçekleşen aktivitelerin detaylarını size
sağlayacaktır.

3 gün boyunca, aşağıdaki konulara odaklanacağız:
• Yolculuğum beni nereye götürüyor?
• Bu yolculuk ile ilgili nasıl hissediyorum?
• Bana yardımcı olması için hangi araçlara ihtiyacım var?
Hakkında Konuşun:
İlkokul 7. sınıf öğrencilerinizle sizin liseye ne zaman başladığınız ile ilgili bir örnek
paylaşabilir misiniz? Nasıl hissetmiştiniz? Bu durumu atlatmanıza kim ya da ne
yardımcı oldu?

Daha fazla bilgi aşağıdaki adreste bulunabilir:
www.edinburgh.gov.uk/movingonup

Bizi takip edin:
#movingonupedin

