Alaycılığa son- Velilere bilgiler
Sevgili veliler,
Elinizde tuttuğunuz velilere bilgiler, Red Barnet ve Mary Fonu´nun Alaycılığa son adlı programının
bir parçasıdır. Programın amacı alaycılığı önlemek ve pozitif çocuk ortamları oluşturmaktır.
Alaycılığa Son programı, 4 temel insani değerden oluşmaktadır: Tolerans, saygı, yardım ve cesaret.
Alaycılığa karşı programımız, yuvalar ve ana okulu sınıflarından 2. sınıfa kadar alaycılığı önleme
çalışmalarında kullanılan değişik metotlar ve malzemeler içeren bir çantadan oluşmaktadır.
İşbirliği yapacak üç hedef grubu
Alaycılığa Son´un üç hedef grubu var: Çocuklar, veliler ve profesyonel yetişkinler. Alaycılığı
önlemek için, bu üç hedef grubunun herkesin barınabileceği bir kültür temeline dayanan güzel
çocuk ortamları oluşturmak amacı ile birlikte çalışması gereklidir.
Çocukların arkadaşlıklar ve dostluklar geliştirmesinde çocukları desteklemek siz velilerin görevidir,
ve sizin çabalarınız çok önemlidir.
1 Yuvada, okulda ve boş zamanlarında çocuğunuza çocuk grubundan her çocukla oyun
oynama anlaşmaları yapmasında destek olun.
Çocuğunuz farklı çocuklarla oynamaktan bilgi edinir. Aynı zamanda bütün çocukların oyun
anlaşmaları olmasını ve bu sayede topluluğun içinde bir yerlerinin olmasını sağlamış olursunuz.
2 Yuvadaki ve sınıftaki çocuklar ve velileri hakkında kötü konuşmayın.
Çocuklarınızın arkadaşları hakkındaki negatif sözler çok çabuk belli çocuklara karşı istemezliğe
dönüşebilir. Bunun yerine çocuğunuzu herkese karşı pozitif ve açık olması için destekleyin.
Örneğin sınıftaki bütün çocukların adını biliyor musunuz? Çocuğunuzu getirip götürürken bütün
çocuklara ´´merhaba´´ diyor musunuz?
3 Sosyal doğum günü politikası.
Doğum günleri çocuklar için büyük anlam ifade eder. Hem doğum günü çocuğu hem de misafirler
için. Davet edilmeyen çocuk ´´incinir´´. Ve doğum gününde hiç misafiri olmayan çocuk ´´incinir´´.
Veli toplantılarında sosyal bir doğum günü politikası belirleyin.
4 Çocuğunuza kendilerini savunamayan arkadaşlarını savunmaları ve destek olmaları için
teşvik edin.
Çocuk grubunun dışındaki çocukların kendilerine uzanan bir ele ve iyi bir arkadaştan bir davete
ihtiyaçları olur. Yardım eden, teselli eden ve diğerlerini savunan çocuklar ´´olgunlaşırlar´´, hem
ruhen hem de bedenen!
5 Diğer anne ve babalar çocuklarının problemlerini anlatırken açık ve pozitif olun.
Bir veli toplantısına gelip, çocuğunun yuvada yada okulda üzgün olduğunu ve oyun anlaşmalarına
ve arkadaşlara ihtiyacı olduğunu anlatmak gerçekten zor bir iştir. Diğer veliler eğer buna kulak
verirlerse ve ilgi gösterirlerse bu velilerin işi daha kolaylaşır.

