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Çocuk Gündüz Bakımevi
Evangelisch-lutherische Petrigemeinde
Çocuk Gündüz Bakımevimiz, Hannover-Kleefeld Evangelisch-lutherische Petrigemeinde’ye aittir
ve Aşağı Saksonya’nın en eski kuruluşlarından biridir. 1872 yılında kreş olarak kurulmuştur. Üç
kattan oluşan eski tuğla binada 80 çocuğa bakılmaktadır. Odaların yüksekliği ve geniş
pencereleri, çocukların içerisinde rahat ettiği özel bir hava yaratmaktadır. Dışarıda sahip olduğu
geniş alan ve hemen yakınında bulunan şehrin ormanı (Eilenriede) çocuklara ilave oyun
olanakları sunmaktadır.

Ön söz
Çocuklar içerisinde büyüyecekleri, onlara yönelecekleri görevlere gereksinim duyarlar ve
içerisinde kendilerini iyi hissedecekleri topluluklara ihtiyaç duyarlar. Çocukların kurumumuzdaki
yaşadıkları bizim için önemlidir. Bizler işimizi, çocuklara gelişimlerinde refakat eden, destekleyen,
aynı zamanda ebeveynlerini onların gelişim süreçlerinde destekleyen sosyal pedagojik bir görev
olarak görüyoruz.

Dini Pedagoji
Hıristiyan dini inancı, insani ve barış dolu bir birliktelik yönünde eğitilmeleri, bizim pedagojik
çalışmalarımızın önemli yapı taşlarını teşkil etmektedir.Çocuklara Hıristiyan gelenekleri, dini
merasim usul ve kaideleri öğretilmektedir. Kutsal Kitaptan hikayeler ve şarkılar öğreniyorlar. Dini
Bayramlar bilinçli olarak kutlanır.
Yılda bir kez Çocuklara yönelik Kutsal Kitap haftası düzenliyoruz. Bunun amacı, çocuklara Kutsal
Kitap ile alakalı konuları çok yönlü olarak aktarabilmek, bunları günlük hayatlarına transfer
edebilmek ve aynı zamanda sevinç ve eğlence oluşturmaktır.
Çocuk Gündüz Bakımevi, kilise birliğinin bir parçasıdır.
Buna aracılık etmek bizim önemli bir arzumuzdur.

Pedagojik Çalışma
Anaokulu
Günümüzde çocuklar, temel oyun ve tecrübe alanlarının her geçen gün daha fazla kısıtlandığı
bir ortamda yetişmektedir. Gelişimleri için tecrübe edinmek üzere oyun alanlarına ihtiyaçları
vardır ve tecrübe edinme olanaklarına gereksinim duyarlar. Oyun ve hareket ile çevreleri
hakkında tecrübe edinirler. Eylemde bulunma stratejilerini ve sorumluluk bilinçlerini hem kendileri
hem de diğerleri için, taleplere yanıt verebilmek açısından geliştirmeleri gerekir. Bunun koşulu ise,
emniyetli ve güven veren bir ortamın olmasıdır. Çocuklar gelişimleri için pedagojik bilgileri ile
onları teşvik eden ve yönlendiren yetişkinlere ihtiyaç duyarlar.
Aşağı Saksonya Oryantasyon Planı esası doğrultusunda çocuklara, kendi kişilikleri içerisinde
kendilerini geliştirebilme olanağının kapılarını açıyoruz. Eğitim ilişki demektir, bu yüzden üç ila altı
yaş arası çocuklar, kendi yaş gruplarına uygun 20’şer kişilik gruplarda eğitilmektedir.
Ağırlık noktalarından biri de proje çalışmasıdır.Burada çocuklar, gruplar arasında yaşlarına uygun
gruplarda ilgi alanları doğrultusunda oynayabilme, tecrübe edinme, araştırma ve keşfetme
olanağına sahip olmaktadır.

Yuva
Yuvada çocuklara okuldan sonra bakılmaktadır.
Onlara ev ödevleri konusunda yardımcı oluyor ve boş zamanlarını yaratıcı bir şekilde
oluşturmaları hususunda onlara destekliyoruz.
Tatillerde yuva, saat 08:00 ila 16:00 arasında hizmet vermektedir.
Tatil programı çocuklar ve eğiticiler ile birlikte planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Pedagojik Hedefler
Çocukları, genel yaşam ve temel yeteneklerinin
gelişimi hususunda güçlendiriyoruz.
Çocukları günlük yaşamlarında desteklemek ve onları gelecek için güçlü bir hale getirmek bizim
için çok önemlidir.
Bunların arasında, mesela; sorumluluk üstlenme, yaratıcılık, problem çözme yeteneği, yansıtma
gücü, kendi kendini idare etme ve öğrenme yöntemleri yetenekleri yer almaktadır.
Çocukların öğrenme süreçlerinde sosyal etkileşimin çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Burada
mesela; işbirliği, saygı gösterme ve sorumluluk, ayrıca çeşitli kültürlerin yer aldığı bir çevre söz
konusudur. Bu sayede çocuklara, aktif ve etkin bir şekilde kendi eğitim sürecine katılma olanağı
sağlanmaktadır. .
Ebeveynler ile işbirliği yapmak bizin işimizin temelini oluşturmaktadır. Düzenli olarak bilgi
alışverişinde bulunuyor ve gelişim görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.
Ebeveynler, aile birliğinde ve Çocuk Gündüz Bakımevi Birliğinde bizimle çalışarak işbirliği
yapmaktadır.

Ebeveynler ile birlikte, çocukları öz sorumluluğa sahip ve topluma uyumlu
kişiler olarak gelişmeleri hususunda destekliyoruz.

Proje Çalışması
Her hafta, çeşitli konulara ilişkin ikişer proje sunulmaktadır.
Proje J · Daha küçük olan 3 ila 4 yaş arası çocuklar
Projeler bloklar halinde gerçekleştirilir. Bu yaş grubunda materyal ve mekan tecrübesi odak.
noktayı teşkil eder. Böylelikle çocuklar kuruma uyum sağlamayı, aynı zamanda çok çeşitli
malzeme seçeneklerini denemeyi öğreniyor. Çocuklar sosyal iletişimler kuruyor ve kendilerine
oyun arkadaşları buluyorlar. Kurallar ve usulleri öğrenme olanağına sahip oluyorlar.

Proje M · Orta yaştaki 4 ila 5 yaş arası çocuklar
Projeler, çeşitli konulara ilişkin olarak bloklar halinde gerçekleştirilir. Konu seçiminde çocukların ilgi
alanlarını Aşağı Saksonya Oryantasyon Planının öğrenme alanlarını esas alıyoruz.
Çocuklara iki konu arasında seçim yapma imkanını sunuyor ve uygulamada bütünsel önerilere
çok büyük önem veriyoruz. .

Proje V · 5 ila 6 yaş arasındaki okul öncesi çocuklar
Yaşlarına uygun gruplar oluşturulmasını bizler önemli bir sosyal tecrübe olarak görüyoruz.
Çocuklar rollerini yeniden tanımlamak durumunda kalacak, aynı yaşlardaki çocukların
ihtiyaçları ila karşı kaşıya geleyi öğrenecekler ve kendi doğrularına uyum sağlayacaktır.
Çocuklar oyunlarla okula başlamaya hazır hale getirilecektir. Çok çeşitli seçeneklerimiz
mevcuttur. Bunların hepsi bir yandan Aşağı Saksonya Oryantasyon Planına ve diğer yandan ise,
yoğun bir temas içerisinde bulunduğumuz semt ilkokulunun taleplerine dayanmaktadır.
Okul öncesi grubun eğitimi çift dilli olarak uygulanmaktadır.
(İngilizce/Almanca)

Proje İçerikleri
Proje J
Mekan tecrübesi, materyal tecrübesi, sosyal temaslar, dil, parmak oyunları, oyunlar,
tekerlemeler, şarkılar

Proje M
Resim + Müzik, Ahşap Atölyesi, Güneş-Ay-Yıldızlar, vahşi Batı, Masallar,Doktor-Hastane,
Spor-Olimpiyatları, Böcekler

Proje V
Vücut/Beslenme, sosyal yeterlilik, duygusal yeterlilik, tekerlemeler/hikayeler,
Miktarlar/sayılar, renkler/şekiller, şarkılar/parmak oyunları, trafik eğitimi

Günlük Plan
Çocuk Gündüz Bakımevi günlük planı
07:00 – 08:00

Sabah Hizmeti

08:00 – 08:15

Pedagojik çalışanların günün konusu hakkındaki görüşmeleri

08:00 – 08:15

Tüm çocukların tek bir grupta bakılması

08:00 – 09:00

Serbest oyun saati
- Kahvaltı
- Bireysel grup çalışması
- Küçük gruplar için seçenekler

09:00 – 09:30

Gruplarda sabah çemberinin oluşturulması

09:30 – 12:00

Serbest oyun saati
- Kahvaltı
- Küçük gruplar için seçenekler
- Proje çalışması
- İç ve dış alanda oyunlar

11:45 – 13:00

Öğle yemeği

12:30 – 16:00

Serbest oyun saati
- Küçük gruptaki tam gün gelen çocuklar için uyku ve dinlenme
hususunda öneriler
- İç ve dış alanda oyunlar
- Küçük gruplar için seçenekler

16:00 – 16:30

Akşam Hizmeti

(Çocuk Gündüz Bakımevinin bu günlük planı bir örnek olarak algılanmalıdır)

Çocuk Gündüz Bakımevine ilişkin bilgiler
Kurumun Boyutu
-

üç anaokulu grubu (yarım gün, öğle yemekli yarım gün, saat 14:00’e kadar, tam gün)
her biri yaşları 3 – 6 arasında değişen 20’şer çocuk
20 çocuklu yuva grubu
6 – 10 yaş arası

Anaokulu – Kaydı
-

2 yaşından itibaren bekleme listesine alınma

Yuva - Kaydı
-

5 yaşından itibaren bekleme listesine alınma

Anaokulu - Kabul
-

anaokulu için 3 yaşından itibaren

Yuva - Kabul
-

İlkokul 1. – 4. sınıf

Çalışma Saatleri
Sabah hizmeti
Anaokulu
Yuva
Akşam hizmeti

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

Flyer’e ilişkin önemli bilgiler
Evangelisch-lutherische Petrigemeinde Çocuk Gündüz Bakımevi
-

Bu flyeri internette www.petri-nikodemus.de adresinden indirebilmeniz için
PDF-Belgesi olarak mevcuttur
(Evangelisch-lutherische Petrigemeinde Çocuk Gündüz Bakımevi Sayfası)

-

PDF-Belgesinin mevcut olduğu diller:
· Almanca
· İngilizce
· Türkçe
· İspanyolca
· Lehçe
· Rusça

Bize şu şekilde ulaşabilirsiniz!
Kamu toplu taşıma araçları ile ulaşım

Metro:

Kantplatz Durağı
Hat 4 - Roderbruch istikameti
Hat 5 – Anderten istikameti

Tramvay:

Kleefeld Durağı

Çocuk Gündüz Bakımevi

evangelisch-lutherische Petrigemeinde

Pedagog Petra Voigt
İdare
Kapellenstraße 7
30625 Hannover
Telefon 05 11 / 55 26 33
Faks
05 11 / 5 33 23 49
E-Mail KTS.petri.kleefeld@evlka.de
Internet www.petri-nikodemus.de

Kayıt yaptırmanızdan mutluluk duyarız!

