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Placówka dziennej opieki nad
dziećmi
Evangelisch-lutherische Petrigemeinde
Nasza placówka dziennej opieki nad dziećmi należy do gminy ewangelickoluterańskiej, evangelisch-lutherische Petrigemeinde Hannover-Kleefeld, i jest
jedną z najstarszych instytucji tego typu w Dolnej Saksonii. Została założona
w roku 1872 jako instytucja przygotowująca do wychowania szkolnego. W
starym budynku ceglanym opiekowano się 80 dziećmi na trzech
kondygnacjach. Wysokie pomieszczenia
i duże okna tworzą specjalną atmosferę, w której dzieci dobrze się czują.
Duży teren przy budynku
i pobliski lasek miejski (Eilenriede) zapewniają dodatkowe możliwości
zabawy.

Przedmowa
Dzieci potrzebują zadań, przy których mogą rosnąć,
potrzebują wzorów, według których mogą się orientować - i potrzebują
wspólnot, w których czują się bezpiecznie i na miejscu. Jest dla nas ważne,
by dzieci znalazły to wszystko w naszej placówce. Rozumiemy naszą pracę
jako zadanie społeczno-pedagogiczne, polegające na wspieraniu dzieci
na drodze rozwoju oraz zapewnianie ich rodzicom pomocy w procesie
wychowawczym.

Pedagogika religijna
Wychowanie w wierze chrześcijańskiej, postawach społecznych i
pokojowym współistnieniu to ważne części składowe naszej pracy
pedagogicznej. Dzieci zapoznają się z tradycjami i rytuałami
chrześcijańskimi. Uczą się opowieści i pieśni biblijnych. Świadomie
obchodzą święta kościelne.
Raz do roku prowadzimy tygodnie biblijne dla dzieci. Służą one
wszechstronnemu przybliżaniu dzieciom tematów biblijnych, uwidacznianiu
ich treści w życiu codziennym oraz
odczuwaniu przyjemności i radości.
Dzienna placówka opieki nad dziećmi jest częścią gminy wyznaniowej.
Realizacja tego przesłania jest dla nas ważnym zadaniem.

Praca pedagogiczna
Przedszkole
W dzisiejszych czasach dzieci rosną w otoczeniu, które ciągle ogranicza ich
podstawową przestrzeń, w której bawią się i zdobywają doświadczenia.
Ważnym warunkiem ich rozwoju są możliwości eksperymentowania i
gromadzenia doświadczeń. Przez zabawę i ruch dzieci odnoszą swoje
przeżycia do otoczenia. Muszą rozwijać strategie działania i świadomość
odpowiedzialności za siebie oraz innych, aby umożliwić sobie
podejmowanie wyzwań. Wymaga to atmosfery, która daje poczucie
bezpieczeństwa,
zaufania i przynależności. Dla rozwoju dzieci potrzebują dorosłych, którzy są
w stanie dzięki wiedzy pedagogicznej zapewnić im impulsy i właściwą
orientację.
Na podstawie Projektu Orientacyjnego Dolnej Saksonii otwieramy przed
dziećmi możliwości
rozwijania własnej osobowości. Wychowanie to relacja, w związku czym
opieka nad dziećmi odbywa się w grupach po 20 dzieci w wieku od trzech
do sześciu lat.
Główny punkt odniesienia stanowi praca w grupach. Dzieci mają tu
możliwość zabawy, eksperymentowania, badania i odkrywania w
jednolitych wiekowo grupach zgodnych z ich
zainteresowaniami.

Świetlica
W świetlicy opiekujemy się dziećmi po zajęciach w szkole.
Zapewniamy im pomoc w odrabianiu zadań domowych i kreatywnej
organizacji wolnego czasu.
W czasie ferii i wakacji świetlica jest czynna w godzinach od 08:00 do 16:00.
Dzieci planują i realizują program wakacyjny wspólnie z
wychowawczyniami.

Cele pedagogiczne
Wspomagamy dzieci w uzyskiwaniu podstawowych
kompetencji życiowych.
Jest dla nas ważne, by wspierać dzieci w ich rzeczywistym otoczeniu
życiowym
i dawać im siłę na przyszłość. Do tego zakresu należy np. akceptacja
odpowiedzialności, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów,
zdolność do refleksji, samokierowanie i kompetencje edukacyjnometodyczne. Interakcja społeczna ma wielkie znaczenie jako podstawa
procesów uczenia się u dzieci. Chodzi tu np. o współpracę, uwzględnianie
postaw innych zarówno w kontekście własnym, jak i w wielokulturowym
otoczeniu. Umożliwia to dziecku aktywny
i kompetentny udział w procesie własnego kształcenia. Podstawą naszej
pracy jest współpraca z rodzicami. Regularnie wymieniamy się z nimi
informacjami i prowadzimy rozmowy rozwojowe.
Rodzice angażują się w ramach współdziałania w komitecie rodzicielskim i
radzie placówki.

Wspólnie z rodzicami wspieramy dzieci na drodze stawania
się odpowiedzialnymi, zdolnymi do udziału w życiu
społecznym osobowości.

Praca projektowa
Co tydzień oferujemy dwa projekty związane z różną
tematyką.
Projekt J · Dzieci młodsze od 3 do 4 lat
Projekty są realizowane w blokach.
W tej grupie wiekowej głównym punktem jest poznanie materii i przestrzeni.
Dzieci uczą się orientacji w placówce i mogą wypróbować szerokie
spektrum materiałów. Dzieci nawiązują kontakty społeczne i znajdują
partnerów do zabawy. Uzyskują możliwość poznania reguł i rytuałów.

Projekt M · Dzieci średnie od 4 do 5 lat
Projekty są realizowane w blokach o różnej
tematyce. Przy doborze
tematów kierujemy się zainteresowaniami dzieci zgodnie z zakresami
edukacji określonymi w Planie Orientacyjnym Dolnej Saksonii..
Umożliwiamy dzieciom wybór spośród dwóch tematów, a przy ich realizacji
przykładamy dużą wagę do całościowej oferty.

Projekt V · Dzieci przedszkolne od 5 do 6 lat
Za ważne warunek społeczny uważamy jednolitość wiekową skład grup.
Dzieci muszą na nowo zdefiniować swoją rolę, uczą się uwzględniania
potrzeb równolatków i adekwatnego wyrażania własnych potrzeb. Dzieci
przygotowują się przez zabawę do nauki szkolnej. Nasze propozycje są
wszechstronne i opierają się na wymaganiach Planu Orientacyjnego Dolnej
Saksonii, a także na wymaganiach obowiązujących w szkole podstawowej
w dzielnicy, z którą utrzymujemy intensywne kontakty.
Grupa przedszkolna jest prowadzona dwujęzycznie (angielski/niemiecki).

Programy projektów
Projekt J
Doświadczenia przestrzenne, poznawanie materii, kontakty społeczne, język, gry
na palcach, zabawy, rymy, piosenki

Projekt M
Sztuka i muzyka, majsterkowanie w drewnie, słońce-księżyc-gwiazdy, Dziki Zachód, bajki,
lekarz-szpital, sport-olimpiada, owady

Projekt V
Ciało/odżywianie, kompetencje społeczne, kompetencje emocjonalne, rymy/opowieści,
zbiory/liczby, kolory/kształty, piosenki/gry na palcach, wychowanie komunikacyjne

Przebieg dnia
Przebieg dnia w placówce
07:00 – 08:00
08:00 – 08:15
08:00 – 08:15
08:00 – 09:00

opieka poranna
omówienie dnia pracowników pedagogicznych
opieka nad wszystkimi dziećmi w jednej grupie
dowolne zabawy
- ruchome śniadanie
- indywidualna praca w grupach
- propozycje dla małych grup

09:00 – 09:30
09:30 – 12:00

koło poranne w grupach
dowolne zabawy
- ruchome śniadanie
- propozycje dla małych grup
- praca projektowa
- zabawy w budynku i na dworze

11:45 – 13:00

obiad

12:30 – 16:00

dowolne zabawy
- propozycja snu lub odpoczynku dla młodszych dzieci całodziennych
- zabawy w budynku i na dworze
- propozycje dla małych grup

16:00 – 16:30

opieka popołudniowa

(Podany przebieg dnia w placówce ma charakter przykładowy.)

Informacje o placówce
Wielkość placówkiTrzy grupy przedszkolne (półdniowe, całodniowe
z obiadem do godz. 14:00, cały dzień) po 20 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat
Grupa świetlicowa 20 dzieci w wieku od 6 do 10 lat

Zapisy - przedszkole
od 2 lat wpisanie na listę oczekujących

Zapisy - świetlica od 5 lat wpisanie na listę oczekujących

Zapisy - przedszkole
od 3 do przedszkola

Zapisy - świetlica
od 1-4 klasy szkoły podstawowej

Godziny otwarcia
Opieka poranna
Przedszkole
Świetlica
Opieka popołudniowa

07:00 – 08:00
08:00 – 16:00
12:00 – 16:00
06:00 – 16:30

Ważne informacje o ulotce informacyjnej placówki dziennej opieki
nad dziećmi w gminie Petrigemeinde
Ta ulotka jest dostępna w internecie jako plik PDF w różnych językach, można ją
pobrać na stronie:
www.petri-nikodemus.de
(strona internetowa placówki dziennej opieki nad dziećmi w gminie Petrigemeinde)
Dokumenty PDF w językach:
· niemieckim
· angielskim
· tureckim
· hiszpańskim
· polskim
· rosyjskim

Jak nas znaleźć
Dojazd środkami komunikacji publicznej

Metro: przystanek: Kantplatz, linia 4 - kierunek Roderbruch, linia 5 - kierunek Anderten
Kolejka miejska: przystanek: Kleefeld

PLACÓWKA DZIENNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI
evangelisch-lutherische Petrigemeinde
Dyrekcja
Dipl.-Päd. Petra Voigt
Kapellenstraße, 730625 Hannover
telefon 05 11 / 55 26 33
fax
05 11 / 5 33 23 49
email KTS.petri.kleefeld@evlka.de
internet www.petri-nikodemus.de

Czekamy z radością!

