Bu Broşür ile size Kreşimizdeki Günlük
faaliyetletlerimizi kısaca açıklamak istiyoruz.
 Kültür
 Eğitim
 Danışma
 Bakım
 Karşılaştırma
Size ve Çocuklarımıza burada bol sayıda avantaj
sağlamak istiyoruz.
Biz konuşmapartneri olarak hertürlü aile sorunlarına
Sorularına destek olmaya hazırız.
ÇOCUK BAKIMEVİ
Amacımız:
Yol Gösterici olarak biz çocuklara
 Onlara öğrenmeyi, şekillendirmeyi
 Çocuklara Tecrübeleri bildirme, (öğretmek)
 Hisslerini ve ihtiyaçlarını dile getirmek
 Sporsevincini artırmak
 Onlarla Dini geliştirip destek ve Güven
kazandırmak
 Demokratik hayat şekliyle bağdaşmak ve
Dünyaya bakış açısını aşılamak
GRUPLARIMIZ
3 Grup ve 65 çocuktan ibaret.
Yaş ortalaması 2 – 6 arasında yer alır.
Şu anda haftalık 35 ve 45 saat hizmet vermekteyiz.
ODALARIMIZ
Grup odalarımız Aydınlık bunun yanısıra, yan
odamızda dinlenme imkanı ve kendine ait Lavaboyu
kullanma olanağı bulunur,
Salonda Çocuklar için çeşitli oyun imkanları va Spor
salonunda sabahları beden Eğitimi yapma şansı
sağlanır.

BIZIM TIM
8 Öğretmen ve 1 Bakıcıdan oluşur.
Düzenli olarak Praktikant (Öğrenci / stajer) Eğitim
için gelir.
Müdür= Bayan Irmgard Rüttgers.
Biz kendimizi sürekli eğitip, Eğitmenliğimizi geliştirip
daha iyi olabilmek için.
AÇILIŞ SAATLERI
7:30 – 12:30
14:30 – 16:00
Tüm gün hizmeti ; 7:30 – 16:30`kadar.
Haftada 35 saat gelen çocuklarımız en fazla 2 sefer
öğle yemeğine kalabilir.
Lütfen bize bu kararı alınca bildirin. (Ihtiyaç olunca)
DESTEKLEYEN
Kath. Kilisebirliği St.- Willibrord
Theodor-Heuss-Str. 8
50181 Bedburg
Kontak Partnerimiz=
Bay Michael Brandt, Din görevlisi
Tel: 02272/8080122
BIZ NASIL ÇALIŞIYORUZ?
Çocuklara Çeşitli alanlarda Öğrenmeprosezleri,
Öğrenmeyi, bulmayı ve Araştırmayı sağlıyoruz.
Hareketi, Hissleri ve Bulgularıyla birleşip öğrenmeyi
sağlıyoruz.
O yüzden bizim uyguladığımız Eğitimsistemi tüm
herşeyiyle (Bedendili dediğimiz yöntem) Çocuklara
verilmeye çalışılır.
Herşeyiyle öğrenim Anahtarları :
 Sevinç ve Merakla buluşlar ve Araştırma
 Her yönü ile amaca önem vermek ve anlamak
 Konsantre ve Rahatlamayı sağlamak
 Düşünce fikir geliştirme, beyine uygun ve
birlikte öğrenim,bireysel ve farklı öğrenimi
sağlamak
 Uygun bilgi ve öğrenim methodları uygulamak
 Kafa, Kalp ve Elbecirleriyle öğrenmeyi sağlamak

Çocuklara güven, destek, günlük ritimle,
serbest oyunla, sabah programı, kahvaltı paydos
programı.
Bu çerçevede çocuklara serbest ve grupla Spor
yapma olanağı.

MÜESSESEMIZDE ÖZEL AVANTAJLAR
 Çocukların erken Mathematik Eğitimini
Projektlerle eğlenerek Örneğin „Ördekler
Ülkesi“ ve „Sayılar Ülkesi“, böylece
Mathematiğin çocuklar için önemli ve
heyecanlı bir macera olması sağlanır.
 Günlük söylenen şarkıların yanı sıra, erken
Müzik eğitimide sağlanır.
 Işimizin en zor noktası hergün dil sorunu.
Bunu düzeltmek için dil Eğitimine ihtiyacı
olan çocuklar, bilinçli olarak Sistemli küçük
gruplara ayrılır. Bunun dışında Çocuklara
oyunla birlikte Ingilizce Eğitimi verilir.
 Biz katholik kilisebirliğiyle (St.-Wiilibrord)
beraber çalışıp bu birlikte yer alıyoruz. Dini
ibadetler (Kleingottesdienste,
Wortgottesdienste und religiöse Feste).
Kilise ziyaretleri, dini bayramlar, bizim en
önemli oluşma faktörlerimizdir.
 Würzburger Programı ve „Wuppi´nin
Maceralı gezisi“ ile çocukların dil
geliştirmesi ve okuyup yazmak için atılan iyi
bir temel olması sağlanır. Bilim, Kütüphane
ziyaretleri ile Kütüphanekimliği, kazanmak
ve 1 gece yatılıya kalmakta Programın
içinde yer alır.
 Sağlık ve Beden Eğitimi bizim için çok
önemli. Bunun yanı sıra günlük Spor dışında
aktiondan faydalana biliriz. Kaplan Çocuk –
Kindergarten aktiv

AILE MERKEZI
Danışma ve Destek:
 Bizde danışma ve therapi Listesi sağlık ve
sportelebi kültürü aktuel Dosyamızda bulunur.
 Anne- Baba- Çocuk grupları 3 yaş altı
 Bizim Müessesemizde düzenli, Eğitim ve Aile
Danışmanlığı mütehasıslarımız (Eğitmenlerimiz)
vermekte.
 Çalışanlarımız Eğitimli Kontaktpartneri ve ek
Eğitim almış Öğretmenlerimizdir.
 Dil eğitimi küçük, büyükler ve Müessesemizde
olmayan Çocuklar içinde geçerlidir.
 Odalarımız anlaşıp kendi ihtiyaçlarınız için
bilinen Aileler ve Ailebirliği tarafından
kullanılabilir.
AILE KÜLTÜRÜ VE YETIŞTIRME ORTAKLIĞI:
 Veli Kafesi (toplantı) Fikir alışverişi veya
enteresan konular tartışılır.
 Biz Veli toplantısı öğleden sonra eğitim,
sağlık, dini ve farklı konular organize edilir
herkes fikrini açık, açık bildirebilir. (Kısıtlı
çocuk bakımı)
 Veli ve çocuk Programları
 Aileler dinlemeye, planlamaya ve karar
verme hakkında sahiptirler
 Biz farklı kültürden, farklı ülkelerden olan
insanların buluşma yeriyiz. Bu çeşitli bakış
açılarıda bizim işlerimizi geliştirir.

GÜNLÜK BAKIMEVI




Biz sizlerle sorunlarınıza Çözümler arıyoruz
Açılış saatleri dışında bakıcıya ihtiyaç
duyulduğunda (size günlük bakıcılar
ayarlayabiliyoruz)
Bakıcılar hakkında bilgi veriyoruz

SÖZLEŞME IŞ VE AILE
 3 yaş altı Çocuk bakımı
 Çocuk bakımı organisatörlüğü
 Senelik bakım ihtiyacı Araştırıları
 Acil durumlar için bakıcı organisatörlüğü
yardımı
 Farklı avantajlar sağlamak için
Danışmanlarla, örneğin ilkokul, Kütüphane,
Doktorlar ve Danışma büroları, Yaşlılar
grubu v.b. yerlerle birlikte çalışma
 Anne babaya düzenli olarak sorulup gerekli
araştırmalar yapılır
 Aile birliğiyle ilgili bilgi, konuları, gazeteden
veya girişteki kapımızda okuyabilirsiniz. Her
6 ayda bir , yeni plan duvara asılır. Arzu,
istek ve şikayetleriniz için Veli Mektup
kutusu mevcuttur, bize yazın.

Başka sorularınız varmı?
Bize Telefon edin yada buraya gelin.

Aile Merkezi St. Willibrord
Katolik cocuk bakimevi

Theodor-Heuss-Str. 2
50181 Bedburg
 02272/ 9787112
kita-st.willibrord@pfarramt-bedburg.de

Yönetici: Irmgard Rüttgers

