
 

I. 6 Çekçe bilmeyen öğrencilerin yasal temsilcilerine iletebileceğiniz bilgiler. 
(https://cizinci.npi.cz adresinde yabancı dil sürümlerinde mevcuttur) 
  
ÇOCUKLARINIZIN OKULA ENTEGRE OLMASINI KOLAYLAŞTIRIN 
 

1. Kişisel bilgiler 
Başlangıç görüşmesi sırasında lütfen okula kendiniz ve çocuğunuz hakkında mümkün 
olduğunca fazla bilgi verin. Bilgiler sadece okulun ihtiyaçları içindir ve başkalarıyla 
paylaşılmayacaktır. Öğretmenlerin çocuğunuzla iletişim kurmasına, onu daha iyi anlamasına 
ve eğitiminde ona yardım etmesine yardımcı olacaklar. 
Okula şu bilgileri sağlayınız: 
Çocuğunuzun isminin nasıl yazıldığını ve nasıl telaffuz edildiği, ona evde nasıl hitap ettiğiniz. 
Hangi ülkeden olduğu 
Çek Cumhuriyeti'nde ikamet türü 
Çek Cumhuriyeti'nde kalma nedeni 
Okulla iletişime geçecek kişinin adres ve iletişim bilgileri ve tercih edilen iletişim yöntemi 
Çek Cumhuriyeti'ndeki işiniz 
Çocuğunuzun eğitiminin mevcut seyri 
Çocuğunuzun eğitimini etkileyen durumlar (yetenekler, sınırlamalar) 
Sağlık durumu 
Beslenme alışkanlıkları 
Hobiler ve ilgi alanları 
 

2. Okul turu, tanıtımı 
Çocuğunuzla yeni okul hakkında konuşun. Duygularına ilgi gösterin - korkuları, endişeleri. 
Çocuğunuzla birlikte okula gidin, okuldan aldığınız tüm materyalleri onunla birlikte gözden 
geçirin. 
 

3.  “ Rehber" desteği" 
Pek çok okulda "rehberler" yeni gelenlere yardım eder. Çocuğunuza derslerde ve molalarda 
ona yardımcı olacak bir sınıf arkadaşı atanacaktır. Çocuğunuza birinin ona yardım edip 
etmediğini ve adının ne olduğunu sorun. 
 

4.  Okul ile iletişim 
Çekçenizden emin değilseniz okula sizin için bir tercüman ayarlayıp ayarlayamayacaklarını 
sorun veya tanışma toplantısına kendi tercümanınızı getirin. 
Birbirinizle nasıl iletişim kuracağınız konusunda öğretmenle anlaşın ve gerekirse 
başvurabileceğiniz kişilerle iletişim isteyin. Herhangi bir belirsizlik olduğunda okulla iletişime 
geçmekten çekinmeyiniz. Çocuğunuzun eğitimine katılımınız çok önemlidir. 
 

5. Tüm bilgilere sahip misiniz???? 
Okulun sizden ne tür bir işbirliği istediğini biliyor musunuz? Okulun ve sınıfın kurallarını 
biliyor musunuz? Çocuk okula gidemediği zaman nasıl, ne zaman ve kimden özür dileneceğini 
biliyor musun? Çocuğunuza eğitimde nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda yeterli bilgiye 
sahip misiniz? Not verme sistemini anlıyor musunuz? Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu okul 
gereçlerinin bir listesi var mı? Okul kantininin, kulübün, ders dışı faaliyetlerin nasıl işlediğini 
biliyor musunuz? Okulla iletişim kurmak için hangi çevrimiçi sistemin kullanıldığını biliyor 
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musunuz? Ev ödevlerinin nasıl teslim edileceğini biliyor musun? Bilmiyorsanız lütfen 
sorunuz, çünkü söz konusu olan sizin çocuğunuz. 
 

6. Çocuğunuzla konuşun 
Yeni bir ortama uyum sağlamak ve yeni bir dil öğrenmek her çocuk için son derece zordur. 
Çocuğunuzun maksimum desteğinize ihtiyacı var. Çocuğunuz geldiği ülkede okula gittiyse ve 
mükemmel sonuçlar aldıysa, bir Çek okulunda ilk aylarda hayal kırıklığı ve başarısızlık 
duyguları yaşayabilir. Çekçeyi ikinci dil olarak öğrenen daha büyük çocukların bu şekilde 
hissetmesi normaldir. Onlara zaman tanıyın, acele etmeyin ve destekleyin. Yeteneklerine 
inandığınızı gösterin. Sabırlı olun. 
Bir kişinin çekçe ‘de temel iletişim becerilerini geliştirmesi bir yıl, başarılı bir şekilde stilistik 
yazılar yazabilmesi ise 7 yıla kadar sürebilir. Okul Pedagojik-Psikolojik Danışmanlık 
Merkezinde bir danışma önerirse, işbirliği yapınız. Söz konusu olan sizin çocuğunuz ve okul 
ona yardım etmeye çalışıyor, daha iyi öğrenme sonuçları elde edebilmesi için çocuğunuza 
destek sağlamak istiyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


