Η προσαρμογη μας

Αγαπητοι γονεις,
Αυτη η επιστολη ειναι για να σαs ενημερωσει σχετικα με την εξοικειωση μας.
Aυτη η πληροφορια θα βοηθησει να εξασφαλισει οτι το παιδι σαs να αισθανεται ανετα σε
μακροπροθεσμη βαση.
Με την προοδευτικη και την ατομικη ρυθμιση του παιδιου σας, θα δημιουργησετε,
προσαρμοσμενες εξοικειωση μαζι για πολλα χρονια.
Θα πρεπει να δοθει χρονοs για το σκοπο αθτο.
Η εγκατασταση χωριζεται σε τρεισ φασεις.
1. Η βασικη φαση
Σινοδευετε το παιδι σας ος συνηθωs τηs πρωτες τρεις ημερες.
To παιδι σαs εχει την ευκαιρια να γνωρισει το περιβαλον στο χωρο που βρισκεται.
Θα πρεπει να κρατησετε αυτο το χρονο, αλλα στο παρασκηνιο το παιδι σαs ανα πασα
στιγμη, πρεπει σε καθε αναγκη να ειστε παρον.
Μια νηπιαγωγοs απο την ομαδα θα ειναι διπλα στο παιδι σας.
Η προσπαθεια αυτη ωs μια πρωτη επαφη για να φερη το παιδι σαs πιο κοντα στο παιχνιδι
και πιο κοντα στην επαφη με αλλα παιδια.
Η εκκαθαριση η το τροφιμο πρεπει να παραμεινει προs το παρον στα χερια σαs, διοτι το
παιδι σαs θα συνηθεισει να επιβραδυνει την ηδη περιεργη και νεα κατασταση.
Σε αυτη τη φαση, θα ειναι ηλεγομενη <<ασφαλη βαση>>
Ο χρονος αποκαταστασης ειναι ανεξαρτητη απο την ηλικια του παιδιου.
Αναλογα με τη συνηθη πορεια μπορει επισης να λαβει 2-3 εβδομαδες.
Αυτο προκυπτει απο διαφορουs παραγαντεs, οπωs το, Η ιδιοσυγκρασια, και η
προηγουμενη εμπειρια νηπιαγωγειο η ακομα και τα μεγαλυτερα αδελφια στο νηπιαγωγειο
και μπορουν ετσι γρηγορα στιs νεεs συνθηκες ωα προσαρμοσουν.
Αλλα παιδια μπορει να μην εχουν βιωσει τον χωρισμο απο τουs Γονειs τουs η για πρωτη
φορα σε ενα περιβαλλων με πολλα παιδια και απλα χρειαζονται λιγο περισσοτερο χρονο.
Θα πρεπει συνεπως





το παιδι σας να το ωθειτε να εξερευνηση το νεο περιβαλλων του
αποδεχθειτε εαν το παιδι προσπαθει να ερθει κοντα σας
συμπεριφερθητε παθητικα
Να ανεχεσται τη συμπεριφορα του παιδιου σας, επειδη το παιδι σας μαθαινει να
γνωριζει τον τροπο του γυρω απο το νεο περιβαλλων του.

Αναλογα με τη συνηθηζμενει εμπειρια, ωστοσο, δυνατο για την τεταρτη ημερα γινεται η
προσπαθεια του χωρισμου της Μαμας και απο το παιδι.
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2. Διαχωρισμοs πειραμα
Το παιδι σας ερχεται οπωs παντα μαζι σαs στο νηπιαγωγειο.
Μετα απο μια περιοδο, μπορειτε να αποχερετιθειτε απο το παιδι σαs, για ενα μικρο
χρονικο διαστημα και να εγκαταλειψετε την αιθουσα, αλλα να παραμεινετε στο
νηπιαγωγειο.
Αν Αποδειχτει πωs ο χωρισμος του παιδιου σας, κυλησει ομαλα χωρις δακρυα θα σας
επαναφερουμε σε επαφη με το παιδι σας σε 30 λεπτα.
Σε περιπτοση που κυλησει ομαλα ο χωρισμος, μπορουμε να μιλισουμε για μεγαλιτερο
χρονικο διαστιμα.
Αν το παιδι δεν, ηρεμη, ο νηπιαγωγος θα επανελθει πιο γρηγορα.
Αυτη η φαση προσαρμοζη το καθε παιδι.
3. Η φαση τηs σταθεροποισης και της τελικης
Με επιτυχια του χρονου διαχωρισμου παρατινεται.
Ο κηδεμονας η αφτος που θα συνοδευει δεν ειναι απαρετιτο να βρισκετε στο χωρο του
νηπιαγωγειου. Αλλα ειναι απαραιτητη η τιλεφονικη επαφη για να παραλαβεται το παιδι σας
κανονικα η σε εκτακτη αναγκη.
Αργοτερα, απο αυτο το διαστημα, οι εργασιεs νοσηλευτικηs εκτελουνται απο το
νηπιαγωγειο.
Το παιδι εχει δεχθει τον νηπιαγωγο ωs “ασφαλη βαση” και η προσαρμογει του ειναι πια
γεγονος.

Σημαντικο:
Η προσαρμογει του καθε παιδιου ειναι, διαφορετικη.
Καθε παιδι χρειαζεται περισοτερο η λιγοτερο χρονο προσαρμογης.

Αν μετα απο η τρεις εβδομαδες δεν μπορει παρηγορηθει το παιδι απο τον νηπιαγωγο, θα
πρεπει να συζητησουμε μαζι σας της πιθανεs αιτιες.
Ο Χρονος αποκαταστασης ειναι ιδιαιτερα κρισιμοs σε ηλικιας απο 7 εως 24 μηνον.
Ωστοσο, περα απο αυτο, η ευνοια του εγκλιματισμου ωs την καλυτερη δυνατη βαση για
εγκλιματισμο σε νηπιαγωγεια και παιδικωs σταθμους.
(Ενα ερευπτικο προγραμμα στο Πανεπιστημιο Βερολινου δεχνει οτι μια εξοικαιωση χωρις
την καταλληλι συμμετοχη των γονεων με τα παιδια τουs πρωτους μηνες παρατηρειται
αυξημενη απουσιων λογω ασθενειας, η υπαναπτυξη και ερεθισμο στο στο συνδεση τους
με τη μητερα.)
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Aυτο ειναι σημαντικο για εμας.


Κατα τη διαρκεια της προσαρμογης, αλλα και τις πρωτες λιγες ημερες μετα το παιδι
σας θα αποκκτησει πολλες νεες εντυπωσεις.
Το παιδι σας θα μαθει να επικοινωνει με αλλα παιδια, μαθενει τους κανονες του
νηπιαγωγειου, και σιγα σιγα του γινουντε ολα οικια και αισθανεται με τα ατομα του
περιβαλλον του ανετα.
Για αυτο το λογο η επισκεπση του παιδιου δεν πρεπει να διαρκει πανο απο 1-2 ορες
της προτες μερες.



Να ειστε σιγουροι οτι παραμενετε τα σημαντικοτερα προσωπα στην ζωη τον παιδιον
σας. Και για να ειναι ευκολοτερη η προσαρμογη του παιδιου σας χρειαζομαστε την
απολυτη εμπιστοσυνη σας.
Το παιδι σας πρεπει να καταλαβει με την βοηθεια σας οτι η συνεργασια μας την
βλεπετε θετικη.



Το παιδι σας εχει το προτο διαστημα να φερι κατι , μαζι του (κουκλακι..)
που το εμπιστευεται.



Η αρχη προσαρμογης του παιδιου σας στο παιδιου σας στο νηπιαγωγειο δεν πρεπει
να εμποδιστει απο καπια μεγαλη αλλαγη (μετακομισι σε αλλη πολη) στο οικογενιακο
του περιβαλλον.



Θα πρεπει να προγραματησετε της διακοπες σας ετσι οστε το παιδι σας να μην λειπει
πολυ καιρο απο το παιδικο Σταθμο οστε να μην γιρισουμε στο αρχικο Σταδιο
προσαρμογης του.



Η μεθοδος προσαρμογης σε περιπτωση ασθενειας μεταφερετε για αργοτερα οταν το
παιδι θα ειναι υγεις, γιατι δεν θα εχει την ιδιαιτερη προσοχη και διαθεση.



Εαν το παιδι εχει προβλιμα αποχωριζμου με εναν απο τους δυο γονεις, θα ειναι
χρησιμο να συνοδεθευεται με τον αλλον γονιον.



Στο προτο χρονικο διαστημα προσαρμογης του παιδιου καλο θα ειναι να μην
εργαζεσται εκινες της ωρες που το συωοδευεται, περνοντας αδια απο την δουλεια σας
για αυτες της ωρες η συνοδευη το παιδι σας ο (παπους, γιαγια...)



Αποχερετατε παντα το παιδι σας και δεν φεθγετε κρυφα οστε να μην ταρακουνιθει η
εμπιστοστοσυνη του παιδιου σας.
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Ερωτηματολογιο για τη συνεντευξη εισαργωγης- απο το παιδι
1. Το ονομα μου......................................................................................................................
2. Γεννηθικα στις.....................................................................................................................
3. Ερχομαι σε..............................................................................στο νηπιαγωγειο.
4. Ειμαι........................................ετων.
5. Στο διαμερισμα/σπιτι μας ζω μαζι με...................................................................................
6. Στο σπιτι μιλαμε..................................................................................................................
7. Μπορω ακομα να μιλο και να καταλαβαινω αλλη γλωσσα.................................................
8. Το αγαπημενο μου φαγητο ειναι.........................................................................................
9. Ειμαι αλλεργικος στο...........................................................................................................
10. Το αγαπημενο μου φαγητο ειναι.......................................................................................
11. Αγαπημενο μου βαλσαμωμενο ζωο ειναι ενα...........................και ονομαζεται..................
12. Πριν κοιμηθο μου αρεσει...................................................................................................
13. Το αγαπημενο μου παιχνιδι...............................................................................................
14. Ιδιαιτερα καλα μπορω.......................................................................................................
15. Οχι τοσο μου αρεσει.........................................................................................................
16. Φοβαμαι............................................................................................................................
17. Οταν ειμαι λυπημενη/oς, εχω την αναγκη.........................................................................
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