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Eşlik edilen bir adaptasyon sürecine neden önem veriyoruz? 

 

Çocuklar, araştırma ve keşfetmeye doğuştan büyük bir ihtiyaç duyar ve dünyayı merak eder. Çocuklar 

bunu, bulundukları durumda kendilerini güvende, yeterli hissettiklerinde ve becerilerini aşan 

durumlarla karşılaşmadıklarında en iyi şekilde deneyimler. Bu nedenle çocuk, adaptasyon sürecinde 

tempoyu kendi belirler. 
 

Pedagoji uzmanları, çocuğunuzun diğer çocukları, alanları, günlük rutinleri ve oyun materyallerini 

tanıma esnasında çocuğunuza aktif bir şekilde eşlik eder. 

“Karşılıklı bir güven başlar”¹. 
 

Olumlu yaşanan geçişler, çocuğunuz için önemli bir öğrenme tecrübesi olur ve bundan sonraki 

hayatında ona rehberlik eder. Amacımız, çocuğunuza ideal bir başlangıç sağlayabilmek için çocuk 

gündüz bakım evine geçişi sizinle birlikte iyi bir şekilde tasarlamaktır. 

  

Çocuk gündüz bakım evine 
başlamaya birlikte eşlik etme 

BELEDİYE 

KREŞLERİNE 

ADAPTASYON 
Adaptasyon evreleri 

Çocuğunuz adaptasyon evrelerini sizinle, 

pedagoji uzmanlarıyla ve diğer çocuklarla 

birlikte yaşar: 

 
Tanışma 

• Arkadaş edinme 

• Birbirini tanıma 

• Kaynaşma 

 
Güven oluşturma 

• Yeni çevreyi keşfetme 

• Güvenmeye başlama 

• Bakımı birlikte gerçekleştirme 

• Ayrılma denemeleri yapma 

 
Güven bulma 

• Ayrılma sürelerini uzatma 

• Kendini güvende hissetme 

• Sizinle iletişimde kalma 

 



Başlamadan önce merak ettikleriniz: 

 

Adaptasyon için ne kadar süre planlamalıyım? 

Her adaptasyon, kişiye göre değişiklik gösterir. Adaptasyon süreniz, çocuğunuzun bu zamana kadar 

edindiği bakım tecrübelerine, yaşına ve gelişim durumuna göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle 

pedagoji uzmanları, çocuk bakım evine temkinli bir geçişin planlamasını sizinle birlikte tasarlar. 
 

Adaptasyona kim eşlik edebilir? 

Çocuğunuza sizin ya da ona güven veren ilgili bir kişinin eşlik etmesi önemlidir. 
 

Adaptasyon sürecinin sonuna kadar çocuk gündüz bakım evinde mi kalacağım? 

İlk günlerde bu çok önemlidir. Ayrılık süreleri, daha sonra 

çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre sizinle birlikte kararlaştırılır. 

 

Çocuğumun adaptasyon sürecini nasıl kolaylaştırabilirim? 

İlk başlarda sizden ayrılmak çocuğunuz için çok zor olsa da, bakıma olumlu yaklaştığınızı çocuğunuzla 

paylaşın. Yanında getireceği, ona güven veren bir eşya çocuğunuzun sizden ayrılmasını 

kolaylaştırabilir ve kendisini güvende hissetmesini sağlayabilir. 
 

Pedagoji uzmanları için çocuğum hakkında hangi bilgiler önemlidir? 

Çocuğunuzun sevdiği ve sevmediği şeyler, sağlığıyla ilgili bilgiler, özellikleri ve gelişim durumu 

hakkında paylaşımda bulunmak önemlidir. Verdiğiniz bilgiler, çocuğunuzun daha iyi anlaşılması ve 

ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi konusunda uzmanlara yardımcı olur. 
 

Adaptasyon boyunca çocuğuma en iyi şekilde nasıl davranırım? 

Çocuğunuzun sizin yakınlarınızda olmayı isteyip istemediğine ya da yeni çevreyi keşfetmek isteyip 
istemediğine kendisinin karar vermesini sağlayın. Çocuğunuz yeni çevreye ilgi göstermeye er ya da 

geç kendiliğinden başlayacaktır. Devam eden adaptasyon sürecinde çocuğunuzu sınıfa bırakırken 

onunla her zaman “Görüşmek üzere” diyerek vedalaşın. 

 

Sorularım olduğunda kiminle iletişim kuracağım?  

Öncelikle çocuk gündüz bakım evinin yönetimine başvurun. İlk ziyaretten itibaren çocuğunuza eşlik 

eden pedagoji uzmanları ile aranızda düzenli bir bilgi paylaşımı planlanır. Buna ilaveten yönetim, her 

zaman iletişime geçebileceğiniz bir mercidir. 
 

Çocuğumun kreşe alıştığını nasıl anlayacağım?  

Çocuğunuz kreşte oyunlar oynar, araştırma ve keşfetmede eğlenir, uzmanlara, diğer çocuklara ve 

günlük rutinlere güveni oluşur. 
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