
Alışma Dönemi
İyi Bir Başlangıç Nasıl Yapılır?



Sevgili Ebeveynler, 

Çocuğunuzu bize, Kiel Belediyesine bağlı bir çocuk yuvasına emanet 
etmeye karar verdiniz. Çocuğunuzu aramızda göreceğimiz ve sizinle 
birlikte zaman geçireceğimiz için seviniyoruz. Bu broşürle size önü-
müzdeki alışma dönemi hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Hepimiz hayatta birçok başlangıçlar yaşarız, örneğin evden çocuk 
yuvasına, çocuk yuvasından okula, okuldan iş hayatına atılırız. Çocuk-
ken yeni ve yabancı durumlarla başederken iyi deneyimler edinirsek, 
yeteneklerimizi geliştiririz ve sonraki hayatımız için güven kazanırız.

Sizin de desteğinizle yuvaya alışma döneminde çocuğunuza gereken 
özen ve ihtiyatı göstermek istiyoruz. Çocuğunuz yuvaya başlayarak 
sevdiği, yakından tanıdığı ve bağlı olduğu kişilerden ilk ayrılık deneyi-
mini yaşar. Yeni bir ortamla baş etmesi ve pedagoglarla sürdürülebilir 
ilişkiler kurması gerekir. Çocuklar bunu her zaman gösteremeseler de 
ayrılık durumlarıyla baş ederken stres yaşarlar. Bu nedenle yeni ortam 
tanıdık hale gelene kadar makul bir alışma dönemine ve güvence ola-
rak yakınlarının varlığına ihtiyaç duyarlar.



Aşağıda, alışma dönemi   
konseptimizin ayrıntılarını 
anlatıyoruz: ➜

Alışma dönemindeki uygulama nasıl? 

Çocuğunuzun yuvanın günlük hayatına alışmasını kolaylaştırmak 
için, Uygulamalı Sosyalizasyon/Erken Çocukluk Enstitüsü Derneği – 
Infas’ın “Berlin Modeline” dayanarak bir konsept hazırladık.

Alışma dönemi çocuğunuza özeldir ve onun ihtiyaçlarına göre be-
lirlenir. Çocuğunuz davranışlarıyla duygusal durumunu gösterir ve 
bu yolla alışma döneminin seyrini ve süresini belirler. Bu süre kısa 
ya da uzun olabilir.

Çocuğunuz bu dönemde güvendiği bir yakınının refakatine ihtiyaç 
duyar. Lütfen önce evde çocuğunuza alışma döneminde kimin re-
fakat edebileceğini konuşun. Kimin yeterli zamanı var? Kim çocuk-
tan daha rahat ayrılabiliyor? Deneyimlerimiz bize şunu gösteriyor: 
Alışma döneminde çocuğa aynı kişi düzenli refakat ederse, bu ço-
cuklara güven veriyor ve yuvayla anlaşmayı kolaylaştırıyor. Lütfen 
çocuğunuzu alışma aşamasında düzenli olarak yuvaya getirmeye 
özen gösterin. Başlama tarihinden önce çocuğunuzla yapacağınız 
ziyaretler de karşılıklı tanışmayı ve güven oluşturmayı destekler.



1. Aşama
•  İlk günlerde yuvada çocuğunuzun yanında kalmalısınız.  

Böylece çocuğunuza yabancı bir ortamda ihtiyaç duyduğu  
güveni verebilirsiniz. 

• Kararlaştırılan süreden sonra (başta kısa, sonrasında gittikçe  
daha uzun) çocuğunuzla birlikte yuvadan ayrılabilirsiniz. 

• Pedagogların göz teması, ilk dokunuşlar ve küçük oyunlar  
aracılığıyla çocuğunuzla ilişki kurabilmesi için lütfen geri planda 
kalın.



2. Aşama
• Birçok karşılaşma ve oyun seçeneği sayesinde çocuğunuz  

pedagoglarla bir ilişki kurduğunda, sizinle bir ilk ayrılık  
denemesi kararlaştırılır (5 ile 10 dakika arasında).

• Kısa, çocuk için anlaşılır bir vedalaşma önemlidir.

• Odadan çıkabilirsiniz ama yuva içinde ulaşılabilir bir yerde  
olursunuz.

 



3. Aşama
• İlk ayrılık denemeleri başarılı olduğunda, sizinle çocuğunuzun 

yuvada kalış süresi belirlenir.

• Pedagoglar, yemek, bez değiştirmek, uyumak gibi (özellikle  
0-3 yaş kreş kısmında)  hassas görevleri özenle üstlenirler.

• Daha uzun ayrılık süreleri kararlaştırılır. Telefonla her zaman 
ulaşılabilir olmanız gerekir.



İyi Bir Başlangıç 
İş birliği ile Sağlanır

Çocuğunuzun gideceği yuvada sizinle önce ayrıntılı bir görüşme 
yapılır. Kişisel durumunuz, çocuğunuzun tercihleri ve alışkanlıkları, 
yuvanın özellikleri, yuvaya devam edeceği saatler ve tüm diğer konu-
lar detaylı konuşulur. Alışma dönemi ebeveynler için de özel bir du-
rumdur. Çocuğunuzdan ilk defa düzenli olarak ayrılmak sizi duygusal 
açıdan etkiler, onun için sevinirken aynı zamanda kaygı da duyabilir-
siniz. Tüm sorularınızı yerinde pedagoglarımıza sorun, size bilgi  
ve tecrübeleriyle destek olacaklardır.

Alıştırma döneminin ötesinde, tüm yuva döneminde pedagoglarımız 
sizinle düzenli görüş alışverişi ve yakın iletişim halinde olacaklardır  
ve ilginizden memnuniyet duyacaklardır.

Çocuk yuvamızda başarılı bir başlangıç ve yuvayla iyi bir işbirliği  
yapmanızı dileriz.

Çocuk ve Gençlik Kurumları Dairesi
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