Çocuklar neden yuvaya gitmeliler?
Beş sebep

ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZ

Ebeveynler çalışsın çalışmasın, çocukların yuvada geçirdikleri
zaman, yaşamlarında öğretici ve önemli bir dönemdir.

Aşağı Saksonya Göçmen Ebeveynler Ağı, (MigrantenElternNetzwerk (MEN) göçmen kökenli çocukların öğretim şanslarının
artırılmasını amaç edinmiştir. Ebeveynlerin rolü burada çok
önemlidir. Ebeveynler Ağı; çocuklarının öğretim süresince, göçmen kökenli ebeveynleri, bilinçli ve emin olarak destek verebilmeleri için bu alanda geliştirir.

1 Oynayarak öğrenmek: Çocuklar doğal olarak
meraklıdırlar. Yuva; her gün, boyama, elişleri,müzik dinleme,
şarkı söyleme, tırmanma ve animasyon oyunları gibi yeni
etkinlikler sunmaktadır.
2 Diğer insanlara karşı davranışları:

Çocuklar; diğer çocuklarla oynarken, birlikte çalışma ve saygıyı
öğrenerek kendi sosyal becerilerini geliştirirler.

Göçmen topluluğunun; ebeveynleri, kuruluşları, kültürlerarası
inisiyatifleri, veli dernekleri - girişimlerinin ağını oluşturur.
Aşağı Saksonya’da; ebeveynlerin sorunlarını, kararların alındığı,
politika, eğitim ve idare alanlarına güçlü bir sesle ulaştırmayı
hedefler. Bu amaçla; sekiz bölgesel ağ, bölgelerde ve eyalet
çapında çalışmaktadır.
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3 Okula hazırlık: Yuvada, iyi bir okul dönemi başlangıcı

için önemli olan yetenekleri geliştirilir. Çocuklar henüz okuma
ve yazma öğrenmek zorunda değiller, ama kurallara uymayı,
konsantre olmayı, kalem ve kâğıt kullanabilmeyi öğrenirler. Bu
da, başarılı bir okul dönemi için temel oluşturur. Bu nedenle
her çocuk 5 yaşından itibaren anaokuluna gitmelidir.

4 Almanca öğrenmek: Yuvada çocuklar, eğitmenleri
ve diğer çocuklarla Almanca konuşurlar. Eğitmenler, onlarla
şarkı söyler, onlara kitap okurlar. Böylelikle çocuklar Almancayı
çok çabuk öğrenirler.
Yuva yaşındaki çocuklar, aynı anda bir kaç dili öğrenebilir
ve kullanabilirler. Bunun için çocukların yuvada Almanca,
evlerinde kendi anadillerini öğrenmeleri daha iyidir. Üstelik gelişimleri için de önemlidir.

Aşağı Saksonya Göçmen Ebeveynler Ağı ve Bölgesel Ağlar
için geniş bilgi:
www.men-nds.de

Kontakt:
MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen
Kurt-Schumacher-Straße 29, 30159 Hannover
Tel.: (0511) 9215106

Fax: (0511) 9215527

elternnetzwerk@amfn.de

www.men-nds.de

5 Ebeveynler için zaman: Çocuklar yuvadayken

ebeveynlerin de boş zamanları oluyor. Alış verişe gidebilir, ev
işlerini yapabilir, zamanı değerlendirerek dil kursuna veya işe
gidebilirler.
Yuva; her günkü ebeveyn-eğitmen ilişkilerinden dolayı ebeveynlerin kendi Almanca bilgilerini geliştirme açısından da
iyidir.

Benim çocuğum yuvaya gidiyor
Öğrenme – Oynama – Yetenek geliştirme
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Türkçe

Yuva ne anlama geliyor?

Bilmeniz gereken diğer konular:

Çocuğum ne zaman yuvaya gidebilir?
Bir yaşından itibaren her çocuğun bir yuvada bakılma hakkı
vardır.

Çocuğum ne kadar zaman yuvada kalabilir?
Bakım zamanları yuvaya ve yuvadaki boş yere bağlıdır. Tam
günlük yuvalar olduğu gibi, yalnız öğleden önceleri veya öğleden
sonraları olanlar da vardır.

Yuva;
1 – 3 yaş arası kreş,
3 – 6 yaş arası anaokulu
anlamına gelmektedir.

Çocuğum için bir yuva nasıl bulabilirim?
Oturduğunuz yere yakın arayın. Akrabalarınıza, arkadaşlarınıza
veya komşularınıza sorun. İnternette yakınınızdaki yuvalara
bakın. Şayet yakınınızda bulamazsanız, bölgenizdeki Gençlik
Dairesi’ne sorun.
Çocuğumu yuvaya nasıl kayıt ettirebilirim?
Çocuğunuzu her zaman direkt yuvaya kayıt ettirebilirsiniz. Kayıt
işlemlerinin nasıl yapıldığını yuvaya sorabilirsiniz. Mümkün
olduğunca erken başvuruda bulunun, en geç üç ay önce veya
en iyisi çocuğunuz yuvaya gitmeden bir yıl önce.

!

Öneri: Hiç çekinmeden bir kaç yuvaya aynı anda
başvurun. Bu şekilde çocuğunuza bir yer bulma
şansınız artar. Bir yer boşaldığında size hemen yazılı
veya telefonla haber verilecektir.

Kayıttan önce yuvayı görebilir miyim?
Yuvayı görebilir ve bakıcı personelle tanışabilirsiniz. Önceden
yönetici ile bir görüşme günü belirleyin.

Çocuğuma yuvada yemek verilecek mi?
Genellikle yuvada kahvaltı ve yemek için belirlenmiş zamanlar
vardır. Siz; en iyisi, çocuğunuza kahvaltılık vermeniz gerekiyor
mu, yoksa oradan mı kendisine yemek verilecek yuva görevlisine
sorun.
Yemek konusunda pek çok yuva dikkat eder, çocuklara domuz
eti yerine başka alternatif sunarlar.
Yuva ücretli mi?
01 Ağustos 2018’den itibaren anaokulunda veya kreşte bakım,
üç yaşından itibaren okula başlayıncaya dek ücretsizdir.Bu, günde sekiz saat ve haftada beş gün için geçerlidir. Yemek için ne
kadar ücret ödeyeceğiniz ise sizin gelir durumunuza bağlıdır.
Yuvada ben nasıl etkin olabilirim?
Almanya’daki eğitim sisteminde ebeveynlerin katkısı beklenir.
Aktif katılmalı ve çocuğunuza destek olmalısınız. Bunun için
ebeveyn ve eğitmen arasındaki birlikte çalışma önemlidir:
- Eğitmenlerle sürekli konuşmalı ve çocuğunuzun gelişimi
hakkında bilgi edinmelisiniz,,
- ebeveyn toplantılarına, ebeveyn kahve ve öğleden sonra
buluşmalarına katılın,
- şenliklere, öğleden sonraları yapılan elişleri çalışmaları gibi
etkinliklere katılın.

Yuvalar farklıdır. En iyisi siz aşağıdaki
soruları sorun:

Çocuğumu kayıt ettirmek
için bir kayıt belgesini
nereden alabilirim?

?

Kayıt belgesini nereye
vermeliyim?

?

Çocuğum yuvada
ne kadar kalabilir?

?

Yuvayı ne zaman
ziyaret edebilirim?

Çocuğumun kahvaltı getirmesi
gerekiyormu?

Yuvanın, tanışmak için
ebeveyn-çocuk grubu var mı?

?

