
Kendim Yapabilmem İçin Bana Yardım Et

Birçoğumuzun da bildiği gibi Montessori Felsefesi’nde başlıca önemsenen
amaçlardan en önemlisi yetişkine bağlı olmayan bağımsız çocuklar yetiştirmektir.
Çocuğun varolan potansiyelini görmesini sağlamak için öncelikle çocuğun
becerilerini yani yapabildiklerini anlamak ve bu doğrultuda ona iyi bir yol gösterici
olarak, gerekli fiziki ortamı sağlamak gerekir. Biz yetişkinler çocuklarımızın gelişim
dönemlerini anlamaya çalışmalıyız, kendimizi ve çevremizi hazırlayarak onların
gelişimlerine katkı sağlamalıyız. Süreç içerisinde çocuk, kendi çabası ile bağımsız
olarak büyür ve öğrenir. 
Devamı için tıklayın

Toplumsal Bir Tehdit: Aşı Reddi
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Toplum içerisinde doğuştan bağışıklık sistemi ile ilgili hastalığı olan, bazı
hastalıkların tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi bozulmuş olan, ağır beslenme
bozukluğu olan ya da tıbbi nedenlerle aşılanamayan çocuklar bulunduğu gibi sağlık
hizmetlerine erişemediği için aşılanamayan çocuklar da bulunmaktadır. Son
dönemde aşılanamayan çocuklar içerisine, ebeveynlerin aşıya karşı duydukları
endişe kaynaklı aşı reddi ile aşılanamayan çocuklar da girmiştir. 
Devamı için tıklayın

Çocuğumu Nasıl Bir Anaokuluna Göndereceğim?

Her yıl çocuklarını anaokuluna göndermek üzere olan binlerce aile ortak bir ikilemle
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karşı karşıya kalıyor. Çocukları Montessori yöntemiyle mi yetişsin yoksa çocuklarını
daha geleneksel bir anaokulu programına mı yönlendirsinler? Bu önemli kararı
etkileyen birçok konu olmasına rağmen, çoğu Montessori yöneticisi, eğitimcisi ve
velisi için belki de en zorlayıcı faktörün temelde ekonomi ile ilgili olduğu konusunda
hemfikiriz. Genel olarak ifade etmek gerekirse, çocukları ücretsiz bir devlet
anaokulu programına gönderebilir ya da okul ücreti daha ekonomik olan bir eğitim
kurumunda eğitim almaya devam edebilirler. Her aile bu kararı kendisi alacak olsa
da, anaokuluna bir çocuğu göndermeden önce göz önünde bulundurulması
gereken bazı hususlardan bahsetmenin faydalı olacağını düşünüyorum. 
Devamı için tıklayın

Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi

Anemi yani kansızlık, vücudun dokularına yeterli oksijen taşımak için yeterince
sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin olmadığı bir durumdur. Demir eksikliği anemisi ise
demir eksikliği sonucu hemoglobin miktarının azalmasıdır. Bebeklik ve çocukluk
döneminin en sık görülen kan hastalığıdır. Her yaş döneminde görülebilmekle
beraber özellikle 6-24 ay arası çocukluklarda daha sık olarak karşımıza
çıkmaktadır. 
Devamı için tıklayın
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