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Baden-Württemberg'de okula başlama muayenesi (ESU)

Tüm çocuklar, mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde okula başlayabilmeleri için okula başlamadan önce
sağlık dairesi tarafından muayene edilirler. Buna okula başlama muayenesi, kısaca ESU denir. ESU kapsamında
çocukların sağlıklı olup olmadığına ve gelişimlerine bakılır.

ESU, çocuğun şu alanlardaki gelişim seviyesini belirler:
• Görme ve dinleme
• Boy ve kilo
• Dil
• Motor beceriler
• Resim çizme ve yazı yazma
• Temel matematiksel beceriler
• Davranış

Baden-Württemberg'de okula başlayacaklara ilişkin muayene, okul başlamadan 2 yıl öncesine kadar başlar. Böylece
ebeveynler ve eğitim uzmanları, ihtiyacı olan çocukları desteklemek için yeterli zamana sahip olur.

ESU iki adımdan oluşur: 1. adım anaokulunun sondan bir önceki yılı (okula başlamadan 23 ila 12 ay önce) ve 2. adım
anaokulunun son yılında (okula başlamadan birkaç ay önce).

ESU'ya katılım tüm çocuklar için zorunludur. Birinci kısım (1. adım) yaza kadar 5 yaşında olacak çocuklar davet edilir.
İkinci kısım (2. adım) okula kayıt yaptırmış çocuklar için geçerlidir. Ancak bu kısım yalnızca sağlık bakanlığının
yapılmasını istediği çocuklar için gereklidir.

ESU tıbbi personel tarafından gerçekleştirilir. Tüm sonuçlar tıbbi gizliliğe tabidir. Yalnızca ebeveynlerin izni olması
durumunda, sağlık dairesi anaokulu, okul veya başka bir doktorla sonuçları görüşebilir ("tıbbi gizlilik muafiyeti").
Ebeveynler, bunu kabul etmek isteyip istemediklerini iyice düşünmelidir.

Okula başlama muayenesi nasıl yapılır?
Ebeveynler sağlık dairesinden bir davetiye ve bir soru formu alırlar. Formu doldurmak isteğe bağlı olmakla birlikte
yararlıdır.

Ebeveynler çocuğun aşı kartını, sarı erken teşhis defterini ve soru formunu (isteğe bağlı) muayeneye getirir. Ebeveyn
soru formunda ebeveynden,

geçirilmiş önemli hastalıklar,
tıbbi muayeneler (örn. göz doktorunda) ve
ve gerçekleştirilen tedaviler (örn. konuşma, okuma veya yazma güçlüğü tedavisi) hakkında bilgiler istenir.

Ebeveyn soru formundaki bilgiler, tıbbi personelin çocuğu doğru bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.

Çocuk bir anaokuluna gidiyorsa, eğitim uzmanlarına çocuğun gelişim düzeyi de sorulur. Ebeveynlerin bunu kabul etmesi
gerekir.

1. adım
1. adımda ihtiyati muayene ("tarama") gerçekleştirilir. Genellikle, çocukların tanıdık bir ortamda olmaları için anaokulunda
uygulanır. Ebeveynler muayene esnasında hazır bulunur. Anaokulu muayenenin tarihi hakkında bilgi verir.

Taramadan sonra sağlık dairesi, başka muayenelerin gerekli olup olmadığına karar verir.

Muayene bittikten sonra ebeveynler sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Buna bir değerlendirme de dahildir: Ya çocuğun
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gelişimi yaşına uygundur ya da örneğin konuşma, okuma veya yazma güçlüğü tedavisi veya uğraşı tedavisi gibi
destekler alınması önerilir.

2. adım
2. adım anaokulunun son yılında, okula başlamadan birkaç ay önce gerçekleştirilir. Artık her şeyden önce çocuğun
sağlığı muayene edilir. Çocuğun okuldaki derslere katılmak için yeterince uygun olup olmadığı kontrol edilir ("okula
uygunluk").

Çocuk bir anaokuluna gidiyorsa, eğitim uzmanlarından çocuğun gelişimi hakkında bilgi vermeleri istenir. Ebeveynlerin
bunu da kabul etmesi gerekir. Sağlık dairesi, 1. adımda edinilen bilgi ve sonuçlara dayanarak başka muayenelerin gerekli
olup olmadığına karar verir.

Anaokuluna gitmeyen çocuklar için 2. adım her zaman uygulanır.

Erteleme
Sağlık dairesi, ESU sonunda çocuğun ikamet ettiği yerden sorumlu olan okula bir öneride bulunur. Diğer seçeneklerin
yanı sıra erteleme de önerilebilir. Bu, çocuğun normalde olduğu üzere 6 yaşında değil, 7 yaşında okula başlaması
gerektiği anlamına gelir. Öte yandan, sağlık dairesi bir özel eğitim okuluna gidilmesini de önerebilir.

Okula başlama muayenesi, 2 numaralı videoda da açıklanmaktadır: www.wegweiser-bw.de/tr/videos

https://www.wegweiser-bw.de/videos

