
Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel
Değerlendirme ve Önemi

Çocukları değerlendirmek neden önemli? Ne sıklıkla çocukları değerlendirmeliyiz?
Hangi ölçme-değerlendirme aracını kullandığımız önemli mi? Tek bir araç yeterli
olur mu? Yoksa birden fazla ölçme değerlendirme aracını bir arada kullanabilir
miyiz? En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şartlarda
hazırlayabilmemiz, onlara okul öncesi dönemden başlayarak iyi bir eğitim
vermemizle mümkün olabilir. İnsan zekâsının %75’inin okul öncesi dönemde
kazanıldığı bilinci de bu önemi desteklemektedir. 
Devamı için tıklayın

Kaza Geliyorum Demez!
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“Kaza” terimi öngörülemeyen bir olay olarak tanımlanmaktadır. Ev kazaları ise evin
içerisinde, bahçesinde veya çevresinde meydana gelen kazalardır. Düşmeler,
yanıklar, zehirlenmeler, suda boğulma, kimyasal madde içilmesi ve yabacı cisim
boğulmaları başlıca ev kazalarını oluşturmaktadır. Bunlar sık rastlanan ölüm ve
sakatlığa neden olan durumlardır. Fakat en önlenebilir kazalar olmaları açısından
da dikkat çekicidir. 
Devamı için tıklayın

Çocuğunuzla Yapabileceğiniz Montessori
Etkinlikleri - 1
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Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü tarafından Montessori Eğitim
müfredatına uygun olarak hazırlanan ve bu bültende ilkini izleyeceğiniz videolar
serisinde, Montessori duyu araçlarını tanıyacak ve bu araçlarla yapılabilecek
aktivitelerin amaçlarını, sunumunun nasıl yapılmasını gerektiğini tüm detayları ile
öğrenebileceksiniz. Çocuğun her aşaması muhteşem olan bu keşif yolculuğunda iyi
bir rehber olmanız dileklerimizle…. 
İzlemek için tıklayın

Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi

Değerler, insan davranışlarını açıklamada temel bir öneme sahiptir. Değerler,
insanların tutum ve davranışlarını etkileyerek, tutum ve davranışları biçimlendirme
ve yönlendirmede önemli rol oynamaktadır. Değer, insanların çoğunluğu tarafından
üzerinde uzlaştıkları ve paylaşılan gerçek davranışlardır. Nesilden nesile aktarılan,
kendine, ailesine, çevresine ve tüm insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeyi sağlayan,
öğretilebilir ve öğrenilebilen olgular değer eğitimi olarak tanımlanmıştır. Birçok
ülkede öğretmenlerin ve ebeveynlerin görevleri arasında temel değer ve ahlak
standartlarını gelecek nesillere aktarmak gelmektedir. 
Devamı için tıklayın
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