Çalışma Saatleri

Bütünleyici Çocuk Gündüz Bakım Evi
Kita Süd

Pazartesi - Cuma
Sabah grubu saat 		
Sabah grubu saat 		
(Azaltılmış grup gücü)

Entegrasyon grubu saat
Karma yaş
entegrasyon grubu saat
Deneme grubu
(Sa., Çrş., Prş.) saat 		
Kreş saat 			
Bütünleyici kreş saat 		
Özel hizmetler
Bütünleyici kreş saat 		
Sabah vardiyası kreş saat
Sabah vardiyası
anaokulu saat 			
Öğlen vardiyası saat 		
Geç vardiya saat 		

08:00 - 12:00
08:00 - 14:00
08:00 - 15:00

Südstraße 11
27755 Delmenhorst
Telefon 04221 925740
Telefax 04221 9818746
E-Mail: kitasued@lebenshilfe-delmenhorst.de

08:00 - 15:00
14:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00

15:00 - 16:00
07:30 - 08:00

Kita Süd

Delmenhorst ilçesinde kreşli
bütünleyici gündüz çocuk bakım evi

07:00 - 08:00
12:00 - 13:00
15:00 - 17:00

Tatil Günlerimiz
Yaz mevsiminde ve Noel ile Yılbaşı arasında
3 hafta ve yılda 3 eğitim günü. Güncel kapanış
günleri erkenden bildirilir.
Daha fazla bilgi almak ister misiniz? Konseptimizi
talep edin ya da Web sitemizi ziyarette bulunun!
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Delmenhorst ve Oldenburg ilçesi Lebenshilfe
vakfının (Hayat Desteği) kurumudur.

www.lebenshilfe-delmenhorst.de

www.lebenshilfe-delmenhorst.de

Profilimiz

Hedefimiz

Sunduklarımız

Özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklar da dahil olmak
üzere tüm çocuklar için bütünleyici bir çocuk
gündüz bakım eviyiz. Kurumumuzun sahibi
Delmenhorst ve Oldenburg ilçesi Lebenshilfe
vakfıdır (Hayat Desteği).

Çocuk gelişimini ve çocuk ihtiyaçlarını anlayarak
çocukları aşağıdaki konularda desteklemek
istiyoruz:

•
•
•
•
•
•
•

İçeriksel çalışmamız, eğitim ve yetiştirmeye
yönelik
Aşağı Saksonya oryantasyon planı
bazında gerçekleşmektedir.

•
•
•
•
•
•

Bağımsız olmaları
Kişisel sorumluluk üstlenmeleri
Sorunları bağımsız olarak çözmeleri
Kendi kararlarını almaları
Kendi yolunu bulmaları
Başkalarına karşı hoşgörülü olmaları

Eğitim ve Yetiştirme
Öğrenme ve gelişme:
Soru sormak, incelemek, denemek, başkalarıyla
tartışmak, uzlaşmak, ağlamak ve gülmek.
Koklayarak, tadarak, duyarak, görerek ve
hissederek dünyayı keşfedip içerisinde kendi
yolunu bulmak anlamına gelir.

Çalışma Ekibimiz
Ekip çalışanlarımız:
• Sosyal pedagog
• Eğitmenler
• Tedavisel eğitim yardımcıları
• Çocuk bakıcıları
• Sosyal asistanlar
• Motopedagoglar
• Tedavisel pedagoglar
• Temizlik personelleri
• Hademe

Öğrenme Içeriklerimiz
•
•
•
•
•
•
•

Hareket, sağlık, beden
Lisan ve konuşma
Sosyal duygusal gelişim
Yaşam becerileri
Matematiksel temel deneyimler
Algılama
Doğa ve yaşam alanında tecrübeler

Psikomotor gelişim desteği
Tedavisel eğitim saatleri
Tedavisel binicilik (Binanın dışında)
Ebeveynlere refakat
Aktif bölgesel çalışma
Okul kulübü
Okuma yazma sorunlarını önceden algılama

Ek alanlar:
• Dinlenme alanı
• Çamur alanı
• Çalışma alanı
• Top banyolu spor salonu
• Küçük grup alanı

Kalitemiz
Aşağı Saksonya Eyalet hükümeti ve Aşağı
Saksonya
Jimnastik
Derneği
tarafından
desteklenen “Hareketli anaokulu” sertifikası.
•
•
•

Her çocuk için gelişim dokümantasyonu
Eğitim ve öğrenim önerilerinin şeffaflığı
Özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklar için
bireysel yardım planlaması
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