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Berlin AWO Çocuk Yuvalarının Prensipleri 

 

1. İşçi Yardımlaşma Kurumu (Arbeiterwohlfahrt – AWO -), çocuk yuvaları çalışma sahasını 
sosyal hizmetlerin temel direklerinden biri olarak görür. Çocuk yuvalarımız, topluma 
sosyopolitik bakımdan önemli bir hizmet vermekte olup, ebeveynlere çocuklarının 
öğretim, eğitim ve bakımlarına destek vererek ailelerin yaşam şartlarını 
şekillendirmelerine katkıda bulunmaktadırlar. 

2. Arbeiterwohlfahrt’ın hümanist insan anlayışı, tüm insanların doğumlarından itibaren 
yaşamlarını kendileri ve başkaları için şekillendirecek büyük potansiyeller ve yeteneklere 
sahip oldukları düşüncesinde odaklanır. Bizler çocuklara bu yolda refakat etmekte ve 
onları desteklemekteyiz. 

3. Bizler, Arbeiterwohlfahrt olarak, tüm insanları eşit haklara sahip ve eşit değerde olarak 
görmekte ve tüm fertleri kucaklayan bir toplum yolunda tüm insanların birbirlerine değer 
vererek ve saygı içinde yaşamaları ve birbirlerinden öğrenmeleri için çalışmaktayız. 

4. Bizler çocuğun esenliğini ön planda tutmakta ve tüm çocukların, sosyal, kültürel ve 
ekonomik şartları ne olursa olsun eşit gelişim ve eğitim şanslarına sahip olmalarını 
sağlamaktayız. Pedagojik çalışmamız, çeşitliliklere ve çocukların bireysel ihtiyaç ve ilgi 
sahalarına değer verilmesi esaslarına dayanır. 

5. Bizler, çocukların kendi şahısları, sosyal, nesnel ve öğrenme metodlarına yönelik 
yetilerini kişilik gelişmesinin başlıca sahaları olarak desteklemekteyiz. Bu amaçla, 
çocuklar için onları teşvik edici öğrenme ve deneyim kazanma ortamları sunmakta, 
bunun yanısıra geleceğe dönük yetenekler geliştirici özgür sahalar oluşturmaktayız. 

6. Bizler, müşterek demokratik yaşam bağlamında bir örnek fonksiyonumuz olduğunun 
bilincinde olarak birbirimize saygıyla yaklaşmaktayız. Çocuklara değerler eğitimi 
vermekte ve onlara bir güvenlik ve şefkat ortamı sunmaktayız. 

7. Çocuk yuvalarımızda, çocukların kararlara iştirak haklarını uygulamaktayız. Çocuk 
yuvasında alınacak onlar için önemli kararlarda aktif katılımlarını desteklemekteyiz. 

8. Ebeveynleri partnerimiz olarak görmekteyiz. Yoğun fikir alışverişi ve çalışmalarımızın 
şeffaflığı sayesinde karşılıklı güvene dayanan bir beraberlik ortamı yaratılmaktadır. 

9. Çocuk yuvamızda sağlık geliştirici yapılanma ve önlemlerle çocukların sağlığının 
korunmasını güvence altına almaktayız. Dengeli beslenme, hareket, rahatlama ve şahsî 
angajman bizce sağlıklı bir büyüme için temel şartlardır. 

10. Çocuk yuvalarımız, buluşma ve eğitim merkezleri olup, aynı zamanda çok türden 
toplumsal ilişki ve etkinliklere çıkış noktası teşkil etmektedirler. 
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1. Yüklenici kuruma ilişkin bilgiler  

Hızlı ve bürokratik olmayan yardım: İşçi Dayanışma Kurumu1 1919 yılında yardımlaşma kurumu 
olarak kurulduğunda bunu şiar edinmişti. Irk, din veya dünya görüşü farketmeksizin hızlı ve 
bürokratik olmayan yardım, günümüzde de modern AWO yardımlaşma kurumunun özgün 
niteliğidir. 

Sadece sosyal çalışma, yaşamı daha insanca şekillendirmek için yetmez. Bu nedenle, AWO 
aktif bir şekilde hem sosyal hem de gençliğe yönelik politika yapmakta, sosyal mağduriyet ve 
nedenlerinin yokedilmesine yönelik çalışmalara iştirak etmektedir. Toplumumuzda bir özgürlük, 
adalet ve dayanışma ortamı oluşturmak için, her geçen gün daha çok insan AWO çatısı altında 
toplanmaktadır. 

„AWO Kreisverband Berlin-Mitte e. V.“ (aşağıda kısaca AWO Mitte olarak anılmakta) Almanya 
çapında büyük bir birliğin bir parçasıdır. İdare bürosu Hochstädter Straße 1, 13347 Berlin 
(Wedding) adresindedir. Çalışma sahası, Mitte ve Pankow kazalarını kapsamakta olup aynı 
zamanda Kreuzberg’te dört çocuk yuvasının yükleniciliğini yapmaktadır. 

AWO Mitte, muhtelif çalışma sahalarına sahip çok sayıda kuruluşun yükleniciliğini yapmakta 
olup, idare bürosu ve 769 çocuk kapasiteli 11 çocuk yuvası, gençlik kulüpleri, danışma büroları, 
mülteci yurtları, yaşlılar evleri ve diğer kuruluşlarda 300’den fazla personel hizmet vermektedir. 
Kuruluşlarımızın bir çoğu gönüllü askerlik muadili hizmet için tanınmış kuruluşlardır. 

AWO Mitte, aile bakım hizmeti veren “AWO Sosyal ve Sağlık Hizmetler”2 ve gezgin bakım 
hizmetleri veren “AWO Kamu Yararına Çalışır Bakım Hizmetleri”3 kuruluşlarının tek ortağıdır. 

Bu broşürde, özellikle çocuklar ve gençlere yardım sahasındaki çalışmalarımızı tanıtmak 
istiyoruz. 

Pedagojik esaslar 

Çalışma sahası olarak çocuk yuvalarını, sosyal temel hizmetlerin ana direklerinden biri olarak 
görmekteyiz. Çocuk yuvalarımız, ebeveynlerin tek başına bırakıldıkları sorumluluklarını 
hafifletmekte ve onları çocuklarının öğretim, eğitim ve bakımları konularında desteklemektedir. 

Çocuk yuvaları, çocuklar, ebeveynler ve ilgilenen çevre için bir buluşma yeridir ve onların 
şartlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde tutar. Ebeveynlerin muhtelif yollarla kuruluşumuzun genel 
şartlarının şekillendirilmesine katkıları sağlanır. 

Çocuk yuvalarımızı eğitim kuruluşları olarak görmekteyiz. Bu açıdan hareketle, bize emanet 
edilen çocukların yetiler kazanmaları ve yetilerini geliştirmeleri pedagojik çalışmamızda ön 
plandadır. Çalışmamızın temelinde, her çocuğun hakkı olan, güvenilir bir pedagog ve çocuk 
ilişkisi yatmaktadır. Bu çocuk hakkının hayata geçirilmesi, çocuğun tüm yetenek ve kişisel 
özelliklerine değer verilmesi, çocuğun şahsi ihtiyaçlarının, ilgi sahalarının ve isteklerinin 
algılanması ve saygıyla karşılanması ve çocukları çocuk yuvasındaki yaşamın 
şekillendirilmesine yaşları ve olgunluk derecelerine uygun bir şekilde iştirak ettirmek suret iyle 
sağlanır. 

Her çocuk yuvası, bu prensipler doğrultusunda müstakil olarak ve kendilerine has konseptlere 
uygun ağırlıklı bir çalışma sergiler. Bu bağlamda, hem idare ile çocuk yuvası arasında, hem de 
dahilî olarak karar mekanizmasının hızlı işlemesi de önemlidir. Her çocuk yuvasının, 
sorumluluğu kendisinde olmak üzere bir bütçesi vardır. 

Kalite yönetimi ve haricî denetim 

AWO Mitte, kendi idare merkezi, çocuk yuvaları ve sair çalışma sahaları için, geçen senelerde 
bir kalite yönetim sistemi geliştirmiş ve hayata geçirmiştir. Bu sistem bir yandan uluslararası 
normların öngördüğü şartları yerine getirmekte, öte yandan da meslekî bakımdan özel AWO  
 

                                                
1  Arbeiterwohlfahrt – AWO 
2  AWO Sozial- und Gesundheitsdienst gGmbH 
3  AWO Gemeinnützige Pflegegesellschaft mbH 



AWO Europakita Rev.:8.0 Sayfa 5 / 23 

normlarını yansıtmaktadır. Bu model AWO Tandem Modeli olarak da adlandırılmaktadır. AWO 
Mitte ve bünyesindeki çocuk yuvaları, 2009 yılından beri uluslararası kalite yönetim sistemlerine 
ilişkin DIN EN ISO 9001 normları ve AWO normlarına uygunluk sertifikasına sahiptir. 

Bunun çocuk yuvalarımız açısından taşıdığı anlam nedir? 

Yasal şartlar, Berlin Çocuk Yuvaları Eğitim Programı ve Çocuk Yuvaları Konseptlerinin yanısıra 
Kalite Denetim El Kitabı, içerdiği meslekî standartlarla pedagojik çalışmamızın temel taşlarını 
teşkil ederler. 

Bilimsel temellere dayanan Leuven Aktif Katılım Ölçeği4 uyarınca çocuklara karşı muntazaman 
uygulanan gözlemleme ve dikkate alınma, bir yandan kurumsal standartlarımızın yaşama 
geçirilmesine yardımcı olur ve öte yandan ebeveynlerle yapılan senelik gelişim 
konuşmalarına da dayanak teşkil eder. 

Bunun kontrolü nasıl yapılır? 

Çocuk yuvalarımızda, muntazaman teftiş olarak tanımlanan dahilî denetlemeler yapılmakta ve 
meslekî hedeflere ne derecede ulaşıldığı tespit edilmektedir. Ayrıca, her çocuk yuvası üç senelik 
aralıklarla haricî denetçiler/müfettişler tarafından teftiş edilmekte ve raporlarında kalite 
sertifikasının devamı tavsiye edilmektedir. 

Bütün bunlar neden yapılmaktadır? 

„Gündüz bakım kuruluşları kalite sözleşmesi“5 uyarınca, kamu destekli çocuk yuvalarının 
yüklenicileri, Berlin Eğitim Programında öngörülen eğitim görevini yerine getirmekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülüğün yerine getirilişi, „haricî denetleme“ yoluyla kontrol edilir ve yüklenicilerin çocuk 
yuvalarında bu denetlemeyi yaptırmaları gerekir. 

„Berlin Çocuk Yuvaları Kalite Gelişimi Enstitüsü“6, dahilî ve haricî teftişler konusunda 
muntazaman uyguladığımız yöntemi, haricî teftiş yöntemi olarak tanımış bulunmaktadır. Daha 
fazla bilgi için: www.beki-qualitaet.de.  

AWO Mitte, kuruluşlarımızın kalite gelişimini takip için bir kalite yönetim görevlisi tayin etmiştir. 
Bu görevli, muntazam aralıklarla kuruluşlarımızda standartların yerine getirildiğini kontrol 
etmektedir. 

Meslekî istişare makamı 

Verdiğimiz hizmetlerin meslekî açıdan ve organizasyon açısından geliştirilmesi ve dahilî 
denetimlerin güvence altına alınması için bir meslekî istişare makamı tesis edilmiştir. Ayrıca 
AWO Berlin tarafından, “Engelli ve engelsiz çocukların beraberce eğitimi: Çocuk esenliği ve 
çocuk koruma” ağırlıklı dahilî meslekî gelişim programları için bir meslekî istişare makamı, 
kuruluş içi meslekî geliştirme programları için bir “Gençlik Yardımı – Çocuk ve Aile Sorumlusu” 
ve Berlin çapında çocuk yuvalarına ilişkin konularda çıkar takibi için de bir meslekî istişare 
makamı tesis edilmiş bulunmaktadır. 

2. Çocuk yuvamızın tanıtımı 

Bina ve oyun alanı 

Çocuk yuvamız 1999 yılı Ağustos ayından beri Berlin-Kreuzberg, Blücherstraße 46/47 
adresinde bulunmaktadır. Alman-Türk „Aziz Nesin İlkokulu“ ile beraber Carl-von-Ossietzky-
Gesamtschule okul sahasını paylaşmakta, Avrupa Okulunun zemin katının sol kanadında yer 
almaktadır. 

Ana giriş koridorunun sağ tarafında, temel bilgiler veren üç gruba ait mekanlar - çocuk gardrobu, 
spor ve hareket salonu, büro ve içinde örneğin ebeveyn toplantıları, ebeveyn kafeteryası, okul 
öncesi grubu çalışmaları ve personel toplantılarının yapıldığı çok amaçlı bir salon – 
bulunmaktadır. 

                                                
4  “Leuvener Engagiertheitsskala” (LES-K) 
5  “Qualitätsvereinbarung Tageseinrichtungen” (QV TAG) 
6  “Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung” (BeKi) 

http://www.beki-qualitaet.de/
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Ana giriş koridorunun sol tarafında, üç kreş grubuna ait odalar, dağıtım mutfağı, kreş gardrobu 
olarak ve çocuk arabaları için kullanılan bir oda, personel odası, çocuk altı değiştirme için 
kullanılan oda, bir depo, ayrıca çocuklar, ziyaretçiler ve personel için ayrı ayrı tuvaletler 
bulunmaktadır. 

Çocukların grup odaları, gerek temel bilgiler veren bölümde, gerek se kreş bölümünde ara 
kapılarla birbirlerine bağlıdır. Odalar bol güneş almakta olup, duvar ve mobilyalarda çocukların 
hoşuna giden renkler seçilmiştir.  

Çocuk yuvası takriben 800 metrekare serbest alana sahiptir. 

Grupların yapısı 

Kuruluşumuz, sıfır yaştan okul çağına kadar engelli veya engelsiz 93 çocuğa beraberce 
yaşama, oynama ve öğrenme imkanı sağlamaktadır. 

Çocuk yuvamızda altı çocuk grubu vardır: üç adet kreş grubu (6 hafta ila 2,5 yıl arası) ve üç 
adet temel bilgiler veren grup (2,5 yıl ila okula başlama çağı arası). Temel bilgiler veren gruplar 
18 çocuk, kreş grupları 12 çocuktan oluşur. 

Gruplar, yarı yarıya, ana dili Almanca ve Türkçe olan çocuklardan oluşmaktadır. Her grupta ana 
dili Almanca olan ve ana dili Türkçe olan birer eğitmen bulunmaktadır. Bu suretle hem Almanca 
hem de Türkçe dilleri çocukların günlük yaşamının birer parçası olmaktadır. 

Ekip 

Pedagog olarak görev yapan tüm çalışanlarımız pedagoji dalında eğitim bitirmiş veya bu dalda 
eğitim görmekte olan kişilerden oluşmaktadır. Bazıları ilaveten Uzman Entegrasyon Eğitimcisi 
vasfına sahiptir. Duruma göre, eğitimci yetiştiren meslek okulları, meslek yüksek okulları ve 
başka okullara devam eden stajyerler ve başka ek personel (örneğin gönüllü askerlik muadili 
hizmet yapan kişiler) kullanılmaktadır. 

Personel sayısı ve istihdam derecesi Berlin eyaleti personel talimatnamesi uyarınca tayin edilir. 

Çocuk yuvasının temizliği ve ev işi türünden hizmetler haricî bir yüklenici tarafından yapılır. 

Çalışma saatleri 

Çocuk yuvamızın çalışma saatleri ihtiyaca göre tayin edilir ve tesis içinde asılıdır. 

Beslenme 

Çocuk yuvamızda çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmesine büyük önem vermekteyiz. 
Yuvada besin değerinden kaybetmemiş ve değişik gıda sunmak bakımından, kahvaltıyı her gün 
kendimiz hazırlamaktayız. Kahvaltı için kullanılan gıdalar çoğunlukla organik ürünlerden 
oluşmakta olup, taze satın alınmaktadır. 

„AWO Löwenzahn“ çocuk yuvası bize her gün taze hazırlanmış, besin değeri tam, değişik ve 
lezzetli öğle yemeği yollamaktadır. Prensip olarak, kültürel beslenme alışkanlıklarını göz önünde 
bulundurmaktayız. Çocuk yuvamızda et kullanılmamakta, onun yerine düzenli olarak balık 
yemekleri bulunmaktadır. 

İkindi kahvaltısı olarak çocuklara taze meyve ve sebze ve taze hazırlanmış ekmek üstü yiyecek 
verilmektedir. 

Yuvamızda çocuklara verilen taze meyve ve sebze, istisnasız organik ürünlerden oluşmaktadır. 
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Gerek kahvaltı, gerek se öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında, çocukların taze meyve ve sebze, 
süt ve süt ürünleri ve tam tahıllı ürünler yemesine dikkat edilmektedir. 

3. Günlük plan 

Çocuk yuvasında günlük yaşamın güvenilir bir plan doğrultusunda akacağı güvencesi ve işlerini 
buna göre ayarlama imkanı, çocukların eğitim sürecine ileri derecede katkı sağlar. Bu temel 
ilkeleri verebilmek için yuva yapılanmasının kolayca algılanabilir olması gerekir. Günlük yaşamın 
genellikle belli bir düzen içinde akışı, bu yapılanmayı uygulamanın baş şartlarından biridir. 

Aşağıdaki plan, kuruluşlarımızda gün akışına bir örnektir: 

Sabah 

 Çocuk yuvasında gün, ebeveynlerin ve çocukların karşılanması, serbest oyun, muhtelif 
etkinlikler ve kahvaltı hazırlığı ile başlar. 

 Kahvaltı, diş fırçalama 

 Serbest oyun ve pedagojik etkinlikler 
örneğin: sabah çemberi, geziler ve haricî etkinlikler (oyun sahaları, tiyatro, hayvanat 
bahçesi, yüzme havuzu, orman gibi), müzik ve yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, deneyler, 
rol oyunları, psikomotorik eğitim (spor, çember oyunları, dans gibi), okuma, okul öncesi 
eğitimi, eğlenceler, engelli çocuklar için özel eğitim, proje çalışması, çocuklarla ev 
ziyaretleri. 

Öğle 

 Öğle yemeği (kısmen zamansal farklı), diş fırçalama 

 Öğle uykusu, çocuğun ihtiyacına göre  

 Dinlenme vakti (okuma, hikaye anlatımı gibi), uyumayan tüm çocuklar için serbest oyun 
ve başka etkinlikler 

Öğleden sonra 

 Çocuklara hafif bir yiyecek verilir (örneğin meyve, sebze, ekmek ve içecek) 

 Serbest oyun ve pedagojik etkinlikler (öğleden önce bölümüne bakınız) 

 Çocuklar alınırlar. Bu sırada ebeveynlerle kısa görüşmeler ve bilgi alışverişi için iyi 
imkanlar doğar 

 Tüm çocuklar şahsen uğurlanırlar. 

Gün akışına, prensip olarak çocukların serbest oyunları ve pedagojik etkinliklerin karşılıklı 
etkileşimi damgasını vurur. Etkinlikler, şartlara göre küçük gruplar halinde, grup içi olarak, başka 
gruplarla beraber ve açık çalışma olarak gerçekleşir. 

4. Pedagojik çalışmamızın hedefleri ve ağırlık merkezleri  

4.1 Alışma süreci 

Yuvaya başlama konuşmasında, ebeveynlere alıştırma konseptimizi etraflı bir şekilde 
tanıtmakta ve onlarla somut kararlar almaktayız. Çocuğun çocuk yuvası yaşamı, alışma süresi 
ile başlar ve çocuk yuvasında geçecek tüm süre için büyük bir önem taşır. Bu nedenle, alışma 
süresinin iyi koordine edilmesi vazgeçilmez bir şarttır. Alışma sürecinin başarılı olması için, bu 
sürece iştirak eden tüm tarafların samimiyetle iletişim kurması gereklidir. 

Yeni alınan bir çocuğun alışma sürecinde, çocuğa daima bir yakını (örneğin anne, baba, 
büyükanne veya büyükbaba) refakat eder. Alıştırma konseptimiz, katı ve değiştirilemez bir kural  
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olmayıp, her çocukta özel ayarlanabilen bir süreçtir. 

Alıştırmanın ana hedefi, ebeveynlerle beraber çocuğun aile ortamından yeni ve kendisine halen 
yabancı bir ortama mümkün olduğunca yumuşak ve korkusuz bir geçiş yapmasını, ve pedagog 
ile güvenli bir ilişki kurmasını sağlamaktır. Alışma süreci, genellikle çocuğun pedagoğu 
güvenebileceği bir kişi olarak görmeye başladığı zaman biter. Bunun bir ayıracı, çocuğun 
sıkıntılı durumlarda da bu kişi tarafından kalıcı bir şekilde sakinleştirilme ve teselli edilmeye razı 
olmasıdır. 

Alışma süresi başka avantajlar da sağlar: 

 Ebeveynler ve pedagoglar yoğun konuşmalar yapabilecek zaman bulurlar. Bu şekilde 
ebeveynler çocuklarının grubuna bakan pedagoğu ve pedagog da ebeveynleri gayet iyi 
tanıma imkanı bulurlar. 

 Ebeveynler, çocuk yuvasındaki yaşamı ve çocuklarının bulunduğu gruba has günlük 
yaşamı daha derin algılarlar. Bu tür bir imkan, ebeveynlerin gayet yoğun olarak angaje 
olduğu durumlarda bile, genellikle tüm çocuk yuvası süresince bir daha elde 
edilememektedir. 

 Yeni ebeveynler, çocuklarının grubundaki diğer çocukları ve bunların ebeveynlerini 
daha yakından tanırlar. Doğaldır ki bu durum diğer çocukların ebeveynlerine de aynı 
imkanı verir. 

Alışma sürecinin sonunda, çocuğa refakat eden kişi ile yetkili pedagog arasında alışma 
sürecinin değerlendirmesine yönelik bir konuşma yapılır. 

Ebeveynlere, kuruluşumuzdaki alışma sürecinin daha etraflı anlatıldığı bir mektup verilmektedir. 

4.2 „Berlin Çocuk Yuvaları ve Gündüz Bakım Hizmetleri Eğitim Programı”7 
(BBP) doğrultusunda eğitim anlayışı ve eğitim hizmetleri 

Çocukların tüm duyularını kullanarak, katıldıkları tüm etkinliklerde her alanda (ruhsal, bedensel, 
duygusal ve sosyal gelişim) aralıksız öğrenmesi, pedagoji anlayışımızın bir bölümünü teşkil 
etmektedir. 

Bu anlayış doğrultusunda, bu konseptin çocuklarla uygulanan pedagojik çalışmaya yönelik her 
bölümünde, çocukların eğitim sürecine ilişkin ifadeler yer alacaktır. Bu ifadeler gayet belirgin bir 
şekilde Berlin Çocuk Yuvaları ve Gündüz Bakım Hizmetleri Eğitim Programı (BBP) şartları ile 
örtüşmektedir. BBP, çocuk yuvamızdaki pedagojik çalışmanın temel taşlarından biridir. BBP 
kapsamında öngörülen tüm eğitim alanları, çocuk yuvamızdaki çocukların aktivitelerinde 
(serbest oyun veya idare edilen oyunlar) her gün uygulanmaktadır. Bu nedenle, elinizdeki 
konsept içinde bu eğitim alanlarının tek tek yazılmasına gerek olmadığını düşündük. 

Çocuk anlayışımız 

Bizler her çocuğu bir birey olarak görmekte ve onu çocuk yuvasındaki gelişim seviyesine göre 
desteklemekteyiz. Her çocuk devamlı olarak bir öğrenme ve deneme sürecinde olup bu arada 
bağımsızlık çabası içindedir. Devamlı olarak, kendi seçtiği zamanlarda bir şeyler keşfetmekte, 
denemeler yapmakta ve araştırmaktadır. Bizler, bu öğrenim ve özeğitim sürecinde ona, onun ilgi 
sahaları ve ihtiyaçları çerçevesinde gereken ortamı (mekan düzenlemesi, etkinlikler için imkan 
yaratma, materyal gibi) sağlamaktayız. 

Çocuklar arasındaki iletişim ve etkileşim de büyük önem taşır, zira çocuklar birbirlerinden çok 
şey öğrenirler (örneğin farklılıkları kabul etmek, değişik düşünce ve bakış açılarını hoşgörmek 
gibi). 

Biz çocukları titizlikle takip etmekte ve onlara kendi inisiyatifleri doğrultusunda hareket etme, 
örneğin anlaşmazlıkları kendi başlarına halletme, imkanı vermekteyiz. 

                                                
7  “Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege” (BBP) 
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Çocukların, örneğin günün akışını tayin veya proje konularının seçimi gibi günlük pedagojik 
konularda karar sürecine katılmaları büyük önem taşımaktadır. 

Övgü, takdir, motive etme ve ilgi sayesinde olumlu bir öğrenme ortamı sağlamaktayız. Çocuklar, 
bu arada yetişkinlerin her zaman mükemmel olmadıklarını veya olamayacaklarını da öğrenirler. 

4.3 Kültürlerarası yaklaşım 

Çocuk yuvamız 1976 yılında iki kültürlü bir konsept ile kurulmuştur. Bu nedenle, 30 sene 
üzerinde çok kültürlü çalışmanın verdiği tecrübelerden faydalanabilmek durumundayız. 

Çok kültürlü yaklaşım, tüm çocuklar, ebeveynler ve çalışanlara ülke veya dil kökenleri 
farketmeksizin kültürlerarası yetenekler sağlamaktadır. 

Gruplarımız Türkçe ve Almanca konuşan çocuklar arasında bir denge sağlayacak bir şekilde 
yapılandırılmışlardır. Her grupta bir Alman ve bir Türk pedagog çalışmakta ve bunlar çocuklara 
ana veya birincil dillerinde yaklaşmaktadır. 

Çocuk yuvasında çocuklara bir oyun ortamında değişik kültürlerin eşdeğer olduğu ve karşılıklı 
saygı çerçevesinde ilişki öğretilmektedir. Çocuklar, başka türlü olma ve kişisel özelliklerin 
hoşgörü ile karşılandığı ve bu nedenle çıkan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüldüğünü 
yaşamaktadırlar. İki dilde şarkılar, kitaplar ve danslar çocukların diğer kültürle ilgilenmesi ve 
zevk almasına ortam hazırlamaktadır. Kültürel yemek alışkanlıkları, yemekler hazırlanırken göz 
önünde bulundurulmaktadır. 

Kültürlerarası yaklaşımın iki taraflı bir bir süreç olduğu, temel prensiplerimizden birisidir. Bu 
şekilde, sadece Türk çocukları Alman dili ve kültürü ile tanışmamakta, Alman çocukları da Türk 
dili ve kültürü ile tanışmaktadır. Başka kültürlere karşı açıklık ve merakın pratikte geliştirilmesi 
için, gerek Türk gerek se Alman bayramları, çocuklar ve ebeveynleri ile beraberce 
kutlanmaktadır. 

4.4 Çocukların katılımının sağlanması 

Çocuklar, pedagoglar tarafından çocuk yuvasında günlük yaşam çerçevesinde kendileri ve 
başkaları namına sorumluluk alma konusunda desteklenirler. Örneğin 

 Çocukların, yaşlarına uygun bir şekilde çocuk yuvasında günlük yaşama ilişkin karar 
süreçlerine katılımı sağlanır. Örneğin grup konuşmalarında etkinliklere ilişkin arzularını 
belirtirler ve bunlar (mümkün olduğunca) dikkate alınır. 

 Pedagoglar, sabah kahvaltısı ve ikindi kahvaltısı için alışveriş listesini çocuklarla 
beraber hazırlarlar. 

 Çocuklar, kendi ilgileri ve pedagogların teklifleri doğrultusunda büyük bir zevkle grupları 
için pizza veya pasta yaparlar. Bu etkinlik ön konuşmalarda planlanır, alışveriş listesi 
yapılır ve beraberce alışverişe gidilir. Alışveriş merkezinde arabayı çocuklar kendileri 
sürer ve alınan malları yerleştirir ... 

 Ayda bir kez kütüphaneye (Amerika-Gedenk-Bibliothek) gitmekteyiz. Çocuklar orada 
kitaplara bakabilir ve ödünç alabilirler. Bu kitapların çocuk yuvasında 
kaybolmamasından veya zarar görmemesinden çocuklar da sorumludur. 

 Çocuk yuvamızda her yıl muhtelif bayramlar kutlanmaktadır. Bu konuda hem Türk 
hem de Alman bayramları dikkate alınmaktadır. Bu kutlamalar, iştirakçilerin 
(pedagoglar, ebeveynler, çocuklar gibi) düşünce ve planlarına göre şekillendirilir. 
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 Çocuklara, kültürel etkinliklerin şekillendirilmesinde belirleyici katılım imkanı verilir. 
Örneğin, grup olarak tiyatroya mı yoksa müzeye mi gideceklerine beraberce karar 
verebilirler veya başka alternatifler teklif edebilirler. 

 Değişik yaşlarda çocuklardan oluşan gruplarda büyük çocuklar küçüklere yardım 
ederler, bu arada küçükler de büyüklerden öğrenirler. Örneğin  

 oyuncakları kendi başına kullanır ve beraberce tekrar toplarlar, 

 birbirlerine giyinmede yardım ederler, 

 çocuklar bahçe işlerine yardım ederler ve çiçek sulama gibi küçük görevler 
üstlenirler, 

 masayı beraberce kurmak, çocuk yuvası yaşamının bir parçasıdır. 

4.5 Engelli veya engelsiz çocukların beraberce eğitilmesi 

Yuvamızda, engelli ve engelsiz çocuklar beraberce oynar, öğrenir ve yaşar. 

Verdiğimiz entegrasyon amaçlı eğitim, engelli çocuğun öğrenme ve iletişim olanaklarının planlı 
bir şekilde geliştirilmesi ve bir özgüven, denge, kendi kendine yardım ve bir sosyal beraberlik 
ortamının gelişebilmesini amaçlamaktadır. 

Bu çocuklara, bireysel ihtiyaçları doğrultusunda ayrıca bir entegrasyon uzman eğitmeni 
tarafından geliştirici programlar uygulanarak, çocukların gelişmeleri ve çocuk toplumunda yer 
almaları desteklenir. 

Engelli ve engelsiz çocukların büyük ve küçük gruplar halinde beraberce çalışmaları, beraberce 
ve birbirlerinden öğrenmelerine yardımcı olur. Çocukların hepsinde kapsamlı sosyal yetenekler 
gelişir. Bu beraberce eğitim, sonuç olarak çocuklara insanların farklı yeteneklere, özelliklere ve 
yaşam şartlarına sahip olduğunu öğrenme imkanı verir. 

Entegrasyon çocuklarının ebeveynleri ile, her üç ayda bir, taşınan sorumluluğun ve uygulanan 
pedagojik yöntemin çocuğun yararına müşterek bir platforma oturtulması amaçlı konuşmalar 
yapılır. 

Yukarıda sayılan hedeflere ulaşabilmek için haricî uzmanlarla, özellikle yetkili „Çocuk ve Gençlik 
Danışma Daireleri“8 ile müşterek çalışmalar yapmaktayız. 

4.6 Okula hazırlık 

Çocuk Yuvasında geçen son yıla iki ayrı açıdan bakılabilir: bir taraftan önemlidir, zira okula 
geçiş yaklaşmakta ve tüm tarafların buna hazırlanması gerekmektedir; öte yandan önemli 
değildir, zira pedagojik çalışma, okulun başlamasından önceki sene içinde de çocuk yuvasında 
geçen tüm süre için geçerli kaideler ve hedefler doğrultusunda yapılmaktadır (Berlin Çocuk 
Yuvaları ve Gündüz Bakım Hizmetleri Eğitim Programı” – BBP –9 sayfa 63). 

Bu ifade bizim de görüşümüzü aksettirmektedir. Çocukların devamlı ve her yönden yeti 
kazanımı süreci, çocuk yuvamızdaki ilk günden itibaren başlar. Çocuklar, gelişim seviyelerine 
göre algılama, düşünme ve farketme yetilerinin yanısıra, duygusal, sosyal ve motorik yetileri 
desteklenerek, kapsamlı ve kişiye özel bir şekilde okula hazırlanırlar. Bu bağlamda, Almanca 
diline yönelik yetilerin geliştirilmesi ağırlık kazanır. 

Çocuk yuvasının son senesinde olan çocuklar okula başlamaya hazırlanır. Örneğin belli 
projelerle („yakında okul çocuğu olacağım“, „trafik“ gibi) güncel konular işlenir. 

Okul başlangıcı dönemine hazırlık yapılırken en ağırlıklı konular şunlardır: 

 Daha büyük gruplar içinde özgüvenli davranış  

                                                
8  “Kinder- und Jugendambulatorium” 
9  “Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege” (BBP) 
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 Anlayış ve hoşgörü  

 Öğrenme yetilerini geliştirme (örneğin „beni ilgilendiren bir şey hakkında nasıl bilgi 
edinebilirim? Nasıl öğrenebilirim?“) 

 Çalışma malzemelerini gereğince kullanma ve kendi eşyalarının sorumluluğunu 
yüklenme 

 Konsantre olma ve dikkat gelişimi (karşılıklı dinleme ve anlatma) 

 Yoğun kişisel girişimcilik gelişimi (çocuğun karar verme yetisi, yardım etme ve yardım 
almaya hazır olması) 

 Bağımsızlığın geliştirilmesi (kuruluş içinde ve yakın çevrede yön tayini, trafik eğitimi) 

 Kelime haznesinin geliştirilmesi 

 Bezginlik durumlarına karşı koyma yeteneğinin kazandırılması ve geliştirilmesi (gerilim 
direnci, anlaşmazlıkların çözümü) 

 Kaba ve ince motorik becerilerin yoğun gelişimi (trafikte davranış, ayakkabı 
bağcıklarının bağlanması, giyinme ve soyunma gibi) 

Ancak, bizim için en önemlisi, çocukların başka kültür ve başka dille tanışarak yabancı olana 
açık olmalarıdır. Bu şekilde ön yargısız bir şekilde büyür ve bu açıklığı ilerideki yaşamlarında  da 
muhafaza edebilirler. 

4.7 Pedagojik çalışmamızın diğer ağırlıklı konuları 

4.7.1 Dil gelişimi, dil desteği ve iki dilli öğretim ve eğitim 

Prensipler 

Pedagojik yaklaşımımız, göçmen çocuklarının tek taraflı olarak mevcut bir sisteme entegre 
edilmesi değil, çocukların göçmen kökenli olup almadığına bakılmaksızın, hem kökenleri 
hem de dillerine karşı bir kabul ve saygı temeline dayanmaktadır.  

Farklılık bir eksiklik değil, gruptaki tüm çocuklar için bir şanstır. İki dillilik (Almanca/Türkçe) 
konseptimizle, sadece çocukların dil öğrenmesini desteklemiyor, aynı zamanda çocukların 
kültürel açılımına ve hem çocukların hem de ebeveynlerinin merakını celbederek mesafe ve 
sınır koyma eğilimlerini gidermeye ve değişik kültür ve dillere sahip grupların doğal ilişkiler 
kurmasına destek veriyoruz. 

Çocukların aile içi dillerinin geliştirilmesi bizim için çok doğaldır. Kendi kültürünü benimsetme, 
ayrıca korunma ve kabul hisleri ailenin konuştuğu dilde verilmektedir. Bu nedenle, 
ebeveynlerden evde çocukları ile ailenin ana veya birincil dilinde konuşmalarını istemekteyiz. Bu 
bağlamda ebeveynlerin ana veya birincil dillerine yeterince hakim olmaları büyük önem taşır. 

İlk dil, çocuğun sadece kişilik gelişiminde rol oynamaz, aynı zamanda ikinci bir dil öğrenmek 
için de temel teşkil eder. Kendilerini ana dillerinde ifade edebilen çocuklar, bu temel üzerinde 
ikinci bir dili de çok daha iyi öğreneceklerdir. Bundan başka, çocukların örneğin okulda başka dil 
öğrenmeleri daha kolay olur. 

Çocuklar tüm vücutları ve tüm duyularını kullanarak öğrenirler. Bu öğrenme süreci çocukların 
tüm çalışma ve davranışlarında kesintisiz olarak devam eder. Algılama, aktif davranış, araştırma 
ve denemeler ve tecrübe kazanımı daima karşılıklı etkileşim sonucu gerçekleşir. Dil öğrenimi, 
eğitim sürecinden soyutlanmış bir olgu olmayıp, çocuğun algılama, düşünme ve farketme, 
motorik ve sosyal gelişmesiyle bağlantılıdır. Dil eğitimi ve dil desteği, yuvamızda tek tek  
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herhangi bir dayanak olmaksızın çocuklara uygulanan alıştırma ve programlar şeklinde değil, 
bütünsel olarak ve çocuklarla devamlı iletişim içinde gerçekleştirilir. Iyi bir dil öğrenimi için 
belirleyici etkileri olan bir çok faktör vardır. En önemli ön şartlar şunlardır: 

 Pedagog ile çocuk arasında karşılıklı güven ve sağlam temellere dayalı bir ilişki 
kurulması. 

Her çocuğa kişisel ve duygusal bir köprü kurulması, çocuğun konuşma ihtiyacının 
dikkate alınması ve desteklenmesi ve çocuğun eşdeğer muhatap olarak görülmesi 
gerekmektedir. Çocuğun kendini emin ve güvenli ellerde hissetmesi gerekir. Çocuk, 
sadece kabul gördüğü ve rahat bir ortamda konuşma hevesi duyar ve başka insanlarla 
iletişim kurmaya ilgi gösterir. 

 Duyu organlarının ortak çalışması 

Dilin gelişmesi için tüm duyu organlarının ortak çalışması gerekir. Örneğin, kötü işiten 
veya hiç işitmeyen çocuğun, iyi konuşması da mümkün olmaz. Tüm ince ve kaba 
motorik (denge hissi, beden koordinasyonu) aynı şekilde dil gelişimi için önem taşır.  

 Pedagoğun örnek fonksiyonu 

Her pedagog, çocuklar için dil bakımından önemli bir örnek teşkil eder. Bizler bu 
gerçeğin bilincindeyiz ve çocuk yuvası yaşamında yaptığımız her şeyi sözlü olarak 
ifade etmeye dikkat etmekteyiz. Örneğin, günlük yaşamın bir parçası o lan masa 
kurmak, diş fırçalamak, temizlik işleri, soyunma ve giyinme gibi tüm etkinliklere sözlü 
olarak iştirak etmekteyiz. Çocuklarla çok konuşmakta, onları birbirleri ile çok 
konuşmaya (problem ve anlaşmazlıkları konuşarak çözme gibi) motive etmekte ve 
desteklemekteyiz. Bunu tam cümlelerle ve iki dilde yapmaktayız. 

 Mekan düzenlemesinde konuşma geliştirici faktörler 
Odalarımızın düzenleme ve mobilyaları, oyunlarımız ve materyaller çocukları 
birbirleriyle konuşmaya yöneltmelidir. Bu bakımdan tüm grup odalarında aşağıdaki 
hususlara dikkat etmekteyiz: 

 Küçük gruplar halinde kenara çekilerek oyun ve konuşmaya yöneltici imkanlar 

 Rol oyunları imkanları 

 Konuşmaya yöneltici materyaller yaşlarına göre tüm çocukların erişebileceği 
yerlerde olup kendi arzuları ve ilgi sahaları doğrultusunda etkinliklere imkan 
vermektedir  

 Resimli kitaplar çocukların erişebileceği yerlerdedir ve kendi başına „okunabilir“ 

 Tüm grup odalarında iletişim ve konuşmaya teşvik amacıyla çocukların boyuna 
uygun aynalar yerleştirilmiştir. 

Odaların düzeninin maksada uygun olup olmadığı devamlı olarak kontrol edilir, odalar ve 
materyaller çocuklarla beraber onların ihtiyaçlarına göre değiştirilir ve bu doğrultuda her grupta 
değişik ve birbirini tamamlayan ağırlıklı hedefler tayin edilir. 

İki dilli öğretim ve eğitim konseptimiz 

Yukarıda anlatılan tüm dil gelişim ve destekleme prensipleri doğallıkla yuvamızdaki iki dilli 
öğretim ve eğitim için de geçerlidir. Yuvamızdaki iki dilli konseptin özel içerikleri aşağıda izah 
edilmektedir: 

İki dilli pedagojik çalışmamızın belirleyici ağırlığı her iki dilin yuvada devamlı olarak 
kullanılmasıdır. Her grupta, ana dili Almanca olan ve ana dili Türkçe olan birer pedagog 
bulunmaktadır. Bu konuda “bir insan bir lisan” prensibini uygulamaktayız; bu demektir ki, grup  
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içinde Türkçe konuşan pedagog, çocuklarla Türkçe, Almanca konuşan pedagog ise, Almanca 
konuşur. Gerekirse, söylenen şey diğer dilde de tekrarlanır. 

Anlaşmazlık durumlarında veya çocukların teselliye ihtiyacı olduğu zaman, bilerek bu prensibe 
uygun olmayan bir davranış uygulanabilir. Çocuğun böyle bir durumda kendisini emin ve güvenli 
ellerde hissetmesi bakımından, gerektiğinde “aile” dilinde konuşulması hem bizim için hem de 
çocuk için daha mühimdir. 

Yuvamızdaki tüm pedagoglar, yuvadaki tüm çocukları ve ebeveynlerini anlayabilmeleri için, 
diğer dilde de bilgi sahibidirler. 

Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus da, pedagojik görevler ve fonksiyonların pedagoglar 
arasında dağıtımında, çocukların çok hoşlandığı şeylerin tek bir kişiye kalmamasını sağlamaktır.  

Gün boyunca yapılan tüm yuva etkinliklerinde her iki dil de kullanılmaktadır. Çocuklar bu suretle 
bir oyun oynar gibi ve kavranması kolay konularda ikinci bir dili kullanmayı öğrenir. Dil gelişimi 
ve desteklenmesine yönelik tüm önlemler, çocukların dünyasına uygun ve çocukların aktif 
katılım sağlayabileceği durumlarda gerçekleşmektedir. 

Bu konuda bizlere çoğunlukla iki dili birden öğrenmenin çocuklar için büyük bir yük olup 
olmadığı sorulmaktadır. Tecrübeler göstermiştir ki, ana dili ne olursa olsun, her gün bir oyun 
oynarcasına iki dilde birden destek alan çocuklar bir zorlanmaya maruz kalmamakta ve dil 
gelişiminde bir zarar görmemektedir. Aksine, dili Türkçe olan çocuklar Almanca’yı kısa sürede 
kavramaktadırlar. Dili Almanca olan çocuklar ise en azından pasif bir Türkçe kelime haznesine 
sahip olmakta ve bu ikinci dilde ana hatları ile kendilerini ifade etmeye başlamaktadırlar. Bunun 
bir sebebi, çocukların yeni bir dili bir oyun gibi öğrenirken tamamen yeni bir durumla 
karşılaşmazlar, zira kendi ana dillerini de her gün ikinci dili öğrendikleri şekilde  
öğrenmektedirler. Bu demektir ki, çocuklardan ek bir randıman beklenmemekte ve ikinci dili 
öğrenmek için özel öğrenim programları uygulanması gerekmemektedir. Bizler, çocukların bu 
öğrenmektan aldıkları bu büyük zevki korumak, başka diller ve kültürleri tanıma merakını 
uyandırmak ve onların “doğal” bir şekilde dil öğrenmesine neden olmak ve onları bu konuda 
desteklemek istiyoruz. 

İki dilli konseptimiz günlük çocuk yuvası yaşamında kendisini somut olarak aşağıda görüldüğü 
gibi gösterir: 

Çocuklar, yaşları, gelişim düzeyi ve aile içi diline göre, Almanca veya Türkçe’yi ikinci dil olarak 
öğrenirler. 

Pedagog ile çocuk arasında sağlam temellere dayanan bir ilişki kurulması, yuvaya alışma 
sürecinde başlar ve tüm yaş grupları için konuşma gelişimi ve desteklenmesi bakımından 
vazgeçilmez bir şarttır. 

Bebek yaştaki çocuklar için iletişim kurma ve konuşmaya teşvik edici bir ortam oluşturulması, 
ilerideki dil gelişimi bakımından temel şartlardan biridir. Bunun için, sosyal pedagoji uzmanı ile 
çocuk arasında duygusal ve güvenli bir ilişki gerekmektedir. Bu nedenle, örneğin alt değiştirmesi 
gibi bakım durumlarını pedagog ile çocuk arasında yoğun şahsî iletişim kurulması için 
kullanmaktayız (bkz. Emmi Pikler). Pedagog, bu sırada konseptimiz uyarınca kendi eğitim 
sahasına giren dilde konuşur. 

Bebek yaştaki çocuklara uygulanan pedagojik çalışmada her iki dilde şarkılar, danslar, şarkı 
söyleme, parmak ve kukla oyunları ve iki dilli resimli kitaplar dil gelişimi bakımından büyük önem 
taşırlar. 

Temel eğitim dönemindeki çocuklara uygulanan pedagojik çalışmalar da doğallıkla daima 
Almanca ve Türkçe olarak sözel destekli yapılır. Tüm etkinlikler çok sayıda konuşma ortamı  
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yaratmakta olup, daima konuşma gelişimi içerir. Tanımlıklar (Artikel), gramer, öntakılar 
(Präpositionen), zamirler (Pronomen) ve benzeri dil bilgileri oyunsu bir ortamda öğrenilir. 
Bunlara somut örnek olarak şunları sayabiliriz: 

 Grup halinde oynanan oyunlar (Memory, kağıt oyunları ...) 

 Rol ve kukla oyunları, 

 Psikomotorik etkinlikleri, 

 Okuma ve anlatma durumları – çocuktan anlatılanı kendi sözleri ile tekrarlaması 
beklenir ve beraberce hikayeler uydurulur,  

 Tekerlemeler ve kelime türetmeler (hayal ürünü kelimeler), 

 İki dilli tiyatro oyunlarına gidilir, 

 Küçük gruplar halinde proje çalışmaları. 

Ayrıca, her iki kültüre has bayramları kutlamak suretiyle çocuklara her iki kültürü de 
tanıtmaktayız. 

Gruplarda, Türkçe ve Almanca konuşan çocuklar arasında sayısal bir denge kurmaya 
çalışmaktayız. Bu tür bir denge, çocukların her iki dili sadece sosyal pedagoji uzmanlarının 
konuşmaları doğrultusunda değil, büyük bir oranda birbirleri ile ilişkiler sayesinde öğrenme leri 
nedeniyle istenmektedir. 

Yuvamızın yakın çevresinde bulunan bir Alman-Türk Avrupa Okulu olan Aziz Nesin İlkokulu ile 
sıkı bir işbirliği içinde bulunmaktayız. Yuvamızda destek ve eğitim gören çocukların çoğunluğu, 
yuva döneminden sonra bu okula gitmektedir. Yuvamızın çocukları, kendilerini her iki kültür 
ortamında da „evlerinde“ hissettikleri için, okula başladıkları zaman bir uyum sorunu 
yaşamazlar. „Aile“ dillerinde sağlam bir temele sahiptirler ve ikinci dili de iyi derecede 
bilmektedirler. Ayrıca Avrupa İlkokulunun öğrenci ve öğretmenleri ile müşterek etkinlik ve 
projeler gerçekleştirilmektedir. 

Pedagog, dil bakımından belirleyici bir örnek teşkil etmekte olup, çocukları dil ve iletişim 
konularında desteklemektedir. Kendi davranışlarımız, hareketlerimiz ve ifadelerimizi devamlı 
olarak değerlendirmek ve daha iyiye götürmek için gerekli konularda eğitim programlarına 
katılmaktayız (örneğin Berlin Hür Üniversitesi ve Enternasyonal İnnovatif Pedagoji Akademisi 
„Eğitmenler için Sözsel Etkileşim Önerileri“10 konulu geliştirme programına sürekli katılım). 

Ebeveynlerle açık ve karşılıklı itimada dayalı bir iletişim, iki dilli öğrenim ve eğitimin müşterek 
amaçlarına ulaşabilmek için özellikle gereklidir. Bu işbirliği, ağırlıklı olarak aşağıda saydığımız 
şekilde gerçekleşir: 

Çocuk yuvamızda uygulanan dil gelişimi ve eğitimi ve iki dilli çalışma konseptinin tanıtımı 

 Konseptimiz, ebeveyn toplantılarında ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Bunun için, örneğin 
bir „Wendlandt Konuşma Ağacı“11 şekli üzerinde, dil gelişiminin safhaları açık ve 
anlaşılır bir şekilde izah edilir. 

 Ekibimiz ebeveynlere çocuklarının dil gelişimine katkı verebilmeleri için ipuçları verir. 
Örneğin, ebeveyn toplantıları çerçevesinde veya gelişimi değerlendirme 
konuşmalarında, çocuklarla bilinçli ve sık bir şekilde, çocuklarla (mümkün olduğunca 
aile içinde konuşulan dilde) yuvaya ilişkin olaylar ve konular hakkında konuşmalarını 
tavsiye etmekteyiz. Ebeveynlere yaptığımız diğer bir teklif de, çocuklara rahat ve 
huzurlu bir ortamda kitap okumalarıdır. Bunun için, yuvamızda da bulunan kitaplar 
kullanılabilir (örneğin „Der Regenbogenfisch“, evde „aile“ dilinde, yuvada Almanca ve 
Türkçe olarak). 

                                                
10  “Erzieherfortbildung zur sprachlich-interaktiven Anregung (EsiA) der FU Berlin und der Internationalen 

Akademie für innovative Pädagogik” 
11  “Sprachbaum nach Wendlandt” 
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Ebeveynlerle iki dilde iletişim 

 Ebeveynler için asılan bildiriler ve diğer yazışmalar iki dilde hazırlanır. Ebeveyn 
toplantıları gerekirse iki dilde yapılır. Ebeveyn konuşmaları, her grubun Almanca ve 
Türkçe konuşan pedagogları eşliğinde yapılır. 

 Ebeveynlerin çocuk yuvasındaki gün akışı hakkında daha derin bir şekilde bilgilenmesi 
için misafirlik imkanı vardır. Ebeveynler, bu şekilde çocukların yuvada gün akışına 
entegre edilmiş dil gelişimi ve eğitimlerini daha iyi görme olanağını bulurlar.  

Oluşuma katkı çağrısı 

 Ebeveynlerden, iki dilli eğitim konseptimiz ve buna bağımlı olarak dil eğitimi 
konusundaki beklenti ve isteklerini belirtmelerini beklemekteyiz. Bunu şahsen 
konuşarak, ebeveyn toplantıları sırasında veya yazılı olarak (örneğin ebeveynlere 
yollanan anket formları ile) yapabilirler. 

„Dil öğrenim günlüğü“ 

Yuvamız, „dil öğrenim günlüğü“ ile çalışmaktadır. Her çocuğun, grup odasında çocuk ve 
ebeveyninin her zaman istedikleri gibi bakabilecekleri bir „dil öğrenim günlüğü“ vardır. 

Çocuklar, ebeveynler ve pedagoglar bu „dil öğrenim günlüğünü“ beraberce geliştirir ve 
kullanırlar. Ebeveynlerin aile, resimler, fotoğraflar, kolajlar ve çocukların ilk yazı denemelerine 
ilişkin anlattıkları, sosyal pedagoji uzmanlarının çocuklarla yaptıkları „eğitim röportajları“ ve 
çocukların yuva döneminde gerçekleşen dil gelişiminin dokümantasyonu, nihayetinde „dil 
eğitimi“ ağırlıklı bir çocuk biyografisi oluşturur. 

„Dil öğrenim günlüğü“, çocuğa yuva döneminin başından okul başlangıcına kadar refakat eder. 
Günlük, çocuğa ait olup, yuva döneminin sonunda çocuk ve ebeveynine teslim edilir. Bu 
günlüğün ve özellikle Öğrenim Dokümantasyonunun (dil öğrenim günlüğünün parçası) sonra 
gideceği okulun öğretmenlerine verilip verilmeyeceğine ebeveynler karar verir. 

Çocuk yuvaları ve gündüz bakım kuruluşları tarafından yapılan, dört yaş grubu çocuklar 
için nitelikli konuşma gelişimi değerlendirmesi 

Yukarıdaki ifade ile, çocuk yuvalarındaki çocuklara 4 yaşından itibaren uygulanan konuşma 
düzeyi tespiti kastedilmektedir. Dil öğrenim günlüğü ve özellikle öğrenim dokümantasyonu 
yardımı ile çocukların konuşma düzeyi tespit edilir ve kayıt altına alınır. 

Konuşma düzeyi tespit sonuçları ebeveynlere bildirilir. Çocuğun dil desteğine ihtiyacı olduğu 
tespit edilmiş ise, kalan yuva süresi içinde nasıl bir dil desteği alınabileceği, ebeveynlerle 
müştereken kararlaştırılır. 

Dil eğitimi desteğine ihtiyaç duyan çocuklar, „Dil gelişimi“ bölümünde somut olarak anlatılan ve 
çocukların tümüne uygulanan günlük dil eğitiminin yanısıra, dil eğitiminin daha ağırlıklı olduğu 
etkinlik ve programlara daha yoğun olarak iştirak ettirilir. Bu programlar diğerlerinin yanısıra 
analiz raporlarında yer alır.  

Konuşma düzeyi tespit raporu, dil öğrenim günlüğünün bir parçası olup, yuva döneminin 
sonunda çocuk ve ebeveynine teslim edilir. 

4.7.2 Hareket  

Hareket, bir temel ihtiyaç olup, yaşam sevincinin ifadesidir ve kendini iyi hissetmeye ve genel 
olarak sağlığın gelişmesine yardım eder. Değişik hareketler ruhsal, duygusal ve sosyal gelişim 
için gereklidir. Çocuklar, çevrelerini hareket ve algılama yoluyla öğrenirler. 
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Yuvamızdaki geniş mekanlar ve büyük bahçe sayesinde, „kontrollü“ ve „serbest“ hareket 
etkinlikleri için veya sadece günlük deşarj amaçlı hareket için yeterli yer bulunmaktadır.  

Çocuklara sunduğumuz hareket imkanları, çocuğun kendi hareketlerinden aldığı sevinç ve 
zevke göre şekillendirilir. Bu arada, kendi imkanları çerçevesinde aktif ve kendi istekleri 
doğrultusunda vücutlarını kullanmayı öğrenirler. Bu şekilde motorik yeteneklerini geliştirir, 
bedensel başarı hissi yanısıra, pozitif özdeğer yargıları oluşturur ve sonucunda daha fazlasını 
yapmaya cesaret ederler. Bu süreçte çocukları sadece takip etmekte ve bir yardım mutlaka 
gerekli ise müdahale etmekteyiz. 

Çocukları kendi hareket denemeleri ve yoğun hareketli oyunlara teşvik etmek için çeşitli 
materyal ve aletler sunulmakta ve yenileri temin edilmektedir. 

Bunların haricinde, gösterilen veya kendi uydurdukları dansları öğrenerek akustik algılama, 
ritmik yetenekler ve hareket yaratıcılığı geliştirilir. 

5. Pedagojik çalışma yöntemlerimiz 

5.1 “Duruma uygun çalışma” 

“Duruma uygun çalışma” (mevcut şartların baz olarak alınması) AWO çocuk yuvalarındaki 
pedagojik çalışmanın temel taşlarından biridir. 

Mevcut şartların pedagojik açıdan baz olarak alınması, çocukların şahsi yaşam gerçekleri 
çerçevesinde yaptıkları deneyimlerin, yeni beceriler ve yönelimler kazanmaları bakımından 
belirleyici bir unsur olduğu varsayımına dayanır. 

Mevcut şartların baz olarak alınması bakımından „anahtar durumlar“ ve „proje çalışması“ 
kavramları büyük önem taşırlar. 

„Anahtar durumlar“ kavramı, söz konusu çocukların yaşadıkları önemli olaylar ve deneyimleri 
tanımlamaktadır. Eğitmenler, bunların arasından (çocuk yuvası, aile, çevre) “ileri derecede 
etkileyici” durumları seçer ve bunları çocuklarla işlerler. 

Proje çalışmasına konu olacak „anahtar durumlar“ çocuklarla müştereken seçilir ve planlanır. 

“Duruma Uygun Çalışma” somut olarak ne anlam taşır? 

Aşağıda belirttiğimiz konsept prensipleri “Duruma Uygun Çalışma” hedeflerini açıkça 
anlatmaktadır12:  

1. Pedagojik çalışma, çocukların sosyal ve kültürel yaşam şartlarından yola çıkar. 

2. Eğitmenler, çocuklar, ebeveynleri ve diğer yetişkinlerle devamlı fikir alışverişi 
içinde olup, bu suretle çocukların “anahtar durumlarını” saptarlar. 

3. Eğitmenler, çocukların neleri yapabildiklerini, bildiklerini ve neleri öğrenmek 
istediklerini analiz ederler. Onlara gerçek yaşam koşullarında bilgi ve deneyim 
kazandırırlar. 

4. Eğitmenler erkek ve kız çocuklarını cinsiyetlerine uygun kişilik gelişiminde 
destekler ve klişeleşmiş roller verilmesi veya almalarına karşı çıkarlar. 

                                                
12  Kaynak: „Qualität im Situationsansatz“,Christa Preissing (editör), Beltz Verlag 2003 



AWO Europakita Rev.:8.0 Sayfa 17 / 23 

5. Eğitmenler, çocukları hayal güçlerinin ve yaratıcı güçlerinin oyunlarda açılması ve 
dünyayı gelişim seviyelerine uygun bir şekilde tanımaları doğrultusunda 
desteklerler. 

6. Eğitmenler, yaş olarak küçük ve büyük çocukların beraberce hareketle deneyim ve 
beceri alışverişi yapmaları ve bu suretle birbirlerinin gelişmelerine destek 
vermelerini sağlarlar. 

7. Eğitmenler, çocuklara çocuk yuvasındaki yaşamın şekillendirilmesine aktif katkı 
imkanı vererek, onların bağımsız hareket edebilme gelişimine katkı sağlarlar. 

8. Günlük yaşamda değerler ve kurallar bilinçli bir şekilde ele alınmaktadır. Kurallar 
çocuklarla müştereken kararlaştırılır. 

9. Çocuk yuvasındaki çalışma, değişik kültürlerin damgasını taşıyan bir toplumun 
talep ve imkanlarına göre şekillendirilir. 

10. Çocuk yuvası, engelli, farklı gelişim şartlarına sahip ve farklı destek ihtiyaçlı 
çocukları entegre eder ve onların dışlanmasına karşı çıkar. 

11. Odalar, çocukların teşvik edici bir ortamda içlerinden gelen ve yaratıcı bir çalışma 
içinde olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

12. Eğitmenler, hem öğreten hem de öğrenen durumundadır. 

13. Ebeveynler ve eğitmenler, çocukların bakımı, öğretim ve eğitimi konularında 
partner konumundadırlar. 

14. Çocuk yuvası, çevresindeki sosyal alanlar ile sıkı ilişkiler kurar. 

15. Pedagojik çalışma, durum analizleri üzerine kurulu ve planlı bir süreç olup devamlı 
olarak kayıt altına alınır. 

16. Çocuk yuvası „öğrenen“ bir kuruluştur. 

 5.2  „Serbest oyun“ 

Çocuk yuvasında çocuklar genellikle her zaman „serbest oyun“u tercih edebilirler. „Serbest 
oyun“, çocukların kendi başlarına ve kendi ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda çocuk yuvası 
günlük yaşamını şekillendirme imkanını ifade etmektedir. „Serbest oyun“ çocukların ne isterlerse 
onu yapmaları demek değildir. Doğaldır ki bizim yuvamızda da çoğunlukla çocuklarla beraberce 
oluşturulmuş kurallar vardır.  

Çocukların „serbest oyun“ çerçevesinde kendi iradeleri doğrultusunda hareket ve kararlarının 
bazı örnekleri aşağıda belirtilmiştir: 

 Oyun arkadaşlarının serbest seçimi (tek veya grup olarak) ve kendi iradeleri 
doğrultusunda iletişim. Bu konu pedagoglarla ilişkileri de kapsar. 

 Etkinliklerin serbest seçimi, örneğin araştırma ve deneyler, yaratıcı çalışmalar, rol 
oyunları (yaşadıkları şeylerin bilincine varmak), harekete dayalı oyunlar ...  

 Materyaller, odalar ve oyun sahasının kendileri tarafından seçimi. 

Çocukların kendi iradeleri doğrultusunda hareket süreci, genel gelişmeleri bakımından belirleyici 
önem taşır. „Serbest oyun“ bu bakımdan vazgeçilmez bir unsurdur. Zira çocukların kazandıkları 
yeteneklerin büyük kısmı kendi iradeleri doğrultusunda serbest hareket ve kararlar ve kendi 
arzuları doğrultusunda iletişim sayesinde gelişir. Bu nedenle, „serbest oyun“ günlük yaşamın 
değişmez bir parçasıdır. 

Çocukların kendi yeteneklerini „serbest oyun“ yoluyla keşfederek geliştirebilmeleri için, 
pedagogların onların becerilerine güvenmelerine ihtiyaçları vardır. Bu güvenç belirleyici bir  
 



AWO Europakita Rev.:8.0 Sayfa 18 / 23 

önem taşır, zira çocukların tam anlamı ile gelişmesi için şart olan serbestliğin verilmesi ve 
güvence altına alınması ancak bu temel üzerinde gerçekleştirilir. Bu demektir ki, pedagoglar da, 
çocuklara kendi iradeleri doğrultusunda hareket imkanı verebilme açısından pedagojik 
çalışmalarında uygun bir şekilde geri planda kalma durumundadırlar (örneğin çocukların 
aktivitelerinde çok erken müdahaleden kaçınmak şeklinde. Bu durum çocuklar arasındaki 
anlaşmazlıklar için de geçerlidir). 

Çocukların „serbest oyun“ çerçevesinde gelişimlerini destekleyen diğer faktörler, çocuk 
yuvasının odaları, dış sahaları ve materyal zenginliğidir. Odalar, dış sahalar ve materyal seçimi, 
çocukları kendi iradeleri doğrultusunda hareket, karar, keşif, deney ve denemeler için teşvik 
edici olmalı, çocukların istirahat ve hareket ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı, ancak 
aşırılığa meydan vermemek açısından, çocukların algılama kapasitesini zorlamamalıdır. 

Bu şartların çocuk yuvasında yaşama geçirilmesinden (çocuklarla beraberce) pedagoglar 
sorumludur. 

 5.3  Projeler 

Proje çalışmaları, çocuk yuvalarımızdaki etkinliklerin temel unsurlarından birini teşkil eder. 
Çocuklar ve yetişkinler, bir proje çerçevesinde önceden tayin edilmiş ve genelde uzun vadeli bir 
zaman diliminde çocukların gerçek yaşamından bir konuyu incelerler. Proje konusu bir hedef 
konularak değişik açılardan ve çok yönlü yöntemlerle işlenir. 

Proje çalışması bu bakımdan çocukları planlama ve uygulama konularında ileri oranda iştirak 
ettirilerek yapılan „konulu bir çalışma“ teşkil eder. Proje çalışması, çocuklar için ancak 
kendilerinin süreci beraberce şekillendirebilmeleri halinde „maceralı“ ve ilgi çekicidir. Projeler bu 
nedenle çocuklar için değil, çocuklarla beraber planlanır (Berlin Çocuk Yuvaları ve Gündüz 
Bakım Hizmetleri Eğitim Programı – BBP -, sayfa 40). 

Mühim olan, proje konularının çocuklar için değişiklik ve deneyim imkanları tanımasıdır. 
„Projelerle öğrenim“ çocuklar ve pedagoglar için keşfedici ve araştırıcı bir öğrenimdir. Sonuç 
başlangıçta tayin edilmemiştir, cevaplar da pedagoglar için bile daha başından belli değildir. 
Aksine, çocuklar ve yetişkinler beraberce bir araştırma, bilgilenme ve inceleme süreci 
içindedirler. Bir proje süreci daima sürprizler getirebilir. Zira çocuklar ve diğer katılımcılar hep 
yeni fikirler getirirler ve bu da yeni olgulara götürür (Berlin Çocuk Yuvaları ve Gündüz Bakım 
Hizmetleri Eğitim Programı – BBP - , sayfa 41). 

Sonuçlandırılan projeler pedagoglar tarafından çocuklarla müştereken incelenir ve değerlendirilir 
ve sonuçları çocuk yuvasında paylaşılır. 

 5.4  Çocukların gözlemlenmeleri 

Çocuk yuvalarımızda her çocuk için düzenli olarak (senede en az bir kez) sistematik gelişim 
dokümantasyonu yapılır. 

Burada iki hedef vardır: 

 Kişisel yetenekler, ihtiyaçlar ve ilgi sahalarının tespiti. Pedagogların, çocuğa şartlarına 
uygun bir şekilde takip ve destek sağlayabilmeleri için hangi çocuğun nelere ihtiyacı 
olduğunu bilmelerini sağlar. 

 Çocuk yuvası yaşamı bakımından en önemli konuları göz önünde bulundurabilmek için, 
grupların ilgi sahaları, ihtiyaç ve isteklerinin (projeler, materyal, oda tasarımı, etkinlikler 
v.s.) saptanması. 

Çocuk yuvalarımızda gelişim gözlemlenmesi için „Leuven Aktif Katılım Ölçeği”13 kullanılır. Bu 
gözlemleme yöntemi, süreci esas alır. Yöntemin özelliği, gözlemlemenin, çocukların hangi 
sahalarda kuvvetli ve hangi eksikliklerinin olduğuna değil, çocuğun kendini nasıl hissettiği ve 
sürece ne derecede katılım sağladığına odaklanmasıdır. Bu iki kriter, çocukların eğitim süreci 
bakımından vazgeçilmez temeller oluşturmaları nedeniyle, gözlemlemenin ağırlık merkezini  

                                                
13  “Leuvener Engagiertheitsskala” 
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teşkil eder. Çocuk kendini iyi hissetmezse, genellikle etkinliklere de hiç ilgi duymaz veya çok az 
oranda katılım sağlar. Bu da eğitim sürecini belirleyici bir şekilde zorlaştırır. 

Gelişim gözlemleme sonuçları pedagoglar tarafından belgelenir, beraberce değerlendirilir ve 
tartışılır. Bu meslekî fikir alışverişinden elde edilen bilgiler, pedagojik önlemlerin - örneğin 
kendini iyi hissetmediği ve etkinliklere ilgi göstermediği veya az katılım gösterdiği tespit edilen 
çocuklara yönelik pedagojik program, oda tasarımı veya özel destek gibi uygulamaların - 
şekillendirilmesine yardımcı olur.  

Belgelenen gözlemleme sonuçları, ebeveynlerle muntazaman yapılan gelişim konuşmalarında 
açıklanır ve beraberce değerlendirilir. 

 5.5  Çalışmanın sürece yönelik dokümantasyonu 

Çocuk yuvalarımızda pedagojik çalışmanın sürece yönelik dokümantasyonu, pedagogların 
pedagojik uygulamaları için gerekli temel taşlarından biridir. Bu dokümantasyondan elde edilen 
bilgiler doğrultusunda programlar, projeler ve etkinlikler geliştirilebilir ve pedagojik çalışmada 
hedefli bir şekilde uygulamaya konulabilir. 

En önemli dokümantasyon araçları şunlardır: 

 Durum analizi („Leuven Aktif Katılım Ölçeği”14 ‘nin bir bölümü) 
Durum analizinde, bir grup veya her çocuk için güncel genel durumun sistematik bir 
şekilde tespit ve değerlendirmesi yapılır. Bunlar daha sonraki pedagojik çalışma için 
ipuçları verir. Durum analizi, yuvamızda pedagojik çalışma hedefleri, mekan 
şekillendirme ve materyal seçimi hususlarında belirleyici bir önem taşımaktadır.  

 Proje dokümantasyonu 
Proje dokümantasyonunda, uygulanmış projeler anlatılır. Burada önemli olan, proje 
hedefi, çocukların istekleri, fikir toplama, somut planlama ve uygulama, proje sunumu, 
inceleme ve değerlendirmedir. 

 Gözlemleme dokümantasyonu (kişisel veya grup hakkında) / çocuğa özgün pedagojik 
çalışmaya katkıları („Leuven Aktif Katılım Ölçeği” ‘nin bölümleri) 
Gözlemleme dokümantasyonu, sistematik gelişim takibinden elde edilen bilgilerin 
belgelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlarına hizmet eder. Buradan elde edilen 
sonuçlar nihayetinde çocuk yuvasındaki pedagojik sunumların temel taşlarını teşkil 
ederler. Gelişimleri bazı sahalarda düşük olan çocuklar, onları ileriye götürecek şekilde 
gözlemlenirler. Kişisel destek ihtiyacı saptanırsa, çocuğa özgün çözümler üretilir ve 
belgelenir.  

 Alışma süreci protokolü 
Alışma süreci protokolü, özellikle alışma sürecinde çocuğun kendisine yakın gördüğü 
kişilerle yapılan konuşmalar ve fikir alışverişinin belgelenmesine hizmet eder. Bu 
kişilerin alışma süreci ile ilgili görüşleri ve alışma süreci kapanış konuşması da protokol 
altına alınır. 

 „Uyum Gelişim ve Gözlemleme Protokolü“15, destek planı ve gelişim raporu 
Bu belgeler engelli çocuklar hakkındaki bilgilerin dokümantasyonu, değerlendirilmesi ve 
pedagojik çalışmada kullanımına hizmet ederler. „Uyum Gelişim ve Gözlemleme 
Protokolü“ yardımı ile çocuğun kişisel eğitim ve destek programı geliştirilir, kontrol edilir 
ve devam ettirilir. Gelişim raporu, yetkili entegrasyon pedagogları tarafından, yüksek 
veya daha ileri derecede yardım ihtiyacı olduğu takdirde ibraz edilmek üzere tanzim 
edilir. 

                                                
14  “Leuvener Engagiertheitsskala” 
15  “Entwicklungs- und Beobachtungsbogen Integration” 
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Yuvamızda, yukarıda tanıttığımız dokümantasyon araçlarından başka bir de çocuk yuvaları için 
yetkili senatörlüğün çıkardığı bir „dil öğrenim defteri“ kullanılmaktadır (bkz. bölüm 4.7.1). 

Pedagojik çalışma dokümantasyonu, çocuk yuvasındaki çocuk ve gruplara ilişkin durumların 
tespitinden başka, ebeveynlerle yapılan her tür konuşmaların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 
ve pedagogların açık, kavranabilir ve bağlayıcı bir temel üzerinde fikir alışverişi yapabilmelerine 
imkan sağlar. 

 5.6  Değerlendirme 

„Değerlendirme“, yapılan çalışmanın ulaştığı kalitenin, sistematik ve meslekî kriterler açısından 
kontrol ve sınıflandırılmasına hizmet eder. Amaç, kalite artırıcı süreçlerin başlatılması olup, 
başarılanların algılanması ve değerinin bilinmesi, başarılamayanların nedenlerinin araştırılması 
ve üzerinde çalışılmasıdır (Kaynak: Berlin Eğitim Programının pratik uygulamasının dahilî 
değerlendirmesi için materyaller, sayfa 4)16. 

Yuvamızda üç çeşit değerlendirme yapılmaktadır: 

Sürekli olarak yapılan pedagojik çalışma süreci değerlendirmesi 

Yuvamızda uygulanan pedagojik çalışma, mevcut belgeler ve dokümantasyonlar temelinde 
(bkz. 5.5 „Çalışmanın Sürece yönelik dokümantasyonu“) yuva çapında veya küçük gruplar 
çapında muntazaman incelenir, değerlendirilir ve gerekirse değiştirilir. Bundan başka, alışma 
süresi ve dönem değişiklikleri gibi pedagojik süreçleri değerlendirme amacıyla, ebeveynler ve 
diğer yakınlarla yapılan sonuç ve değerlendirme konuşmaları yapılmaktadır. 

Berlin Eğitim Programının yaşama geçirilmesi konusunda dahilî değerlendirme 

„Dahilî değerlendirme“ kapsamında, önce her eğitmen ve sonrasında çocuk yuvasının tüm ekibi, 
kendi çalışmalarını Berlin Eğitim Programı kalite kriterleri çerçevesinde yoğun bir inceleme ve 
değerlendirme sürecine girerler.“ (kaynak: Berlin Eğitim Programının pratik uygulamasının dahilî 
değerlendirmesi için materyaller, sayfa 4) 

Bu bağlamda, „Neyi iyi başarıyoruz? Neyi iyi başaramıyoruz? Nerelerde değişiklik ve 
iyileştirmeye ihtiyaç vardır? gibi sorulara cevap aranır. 

Değerlendirme/Evaluation sürecinden elde edilen somut ihtiyaç tespitleri bir önlem planı ile 
belgelenir. Daha sonra bu belgelerin ışığında ekip tarafından değişiklikler süreci başlatılır.  

Ebeveynler tarafından yapılan değerlendirme 

Çocuk yuvalarımızda, ebeveynlerden çocuk yuvasının çalışmasının muntazaman yapılan 
anketler vasıtası ile değerlendirilmesini rica etmekteyiz. Ebeveynlerin bu anketler sonucunda 
tespit edilen düzeltme teklifleri ve istekleri ekibimiz tarafından değerlendirilir ve işleme alınır.  

Haricî değerlendirme 

Haricî değerlendirme broşürümüzün „Yüklenici kuruma ilişkin bilgiler - Kalite yönetimi ve haricî 
denetim“ bölümünde anlatılmıştır. 

6. Ebeveynlerin katılımı 

6.1 Kurul çalışmaları 

Ebeveyn toplantıları 

 Çocuk yuvamızda her „okul yılında“ bir kez genel ebeveyn toplantısı ve en az iki kez 
grup ebeveyn toplantısı yapılır. Sonbaharda yapılan ilk ebeveyn toplantısında her grup 
için iki ebeveyn temsilcisi seçilir. 

                                                
16  “Materialien für die interne Evaluation der praktischen Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms” 
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 Senede bir defa, bir sonraki dönemde ilkokul hazırlık sınıfına geçecek çocukların 
ebeveynleri için ayrıca bir ebeveyn toplantısı yapılır. 

 İhtiyaç halinde, belli konuları tartışma amaçlı genel ebeveyn toplantıları yapılır. 

Ebeveyn temsilcileri kurulları 

 Ebeveyn temsilcileri toplantıları (çocuk yuvası düzeyinde), çocuk yuvası idaresi ile 
işbirliği içinde, her „çocuk yuvası yılında“ en az iki kez (ihtiyaç halinde daha fazla) 
yapılır. 

 Sonbaharda yapılan ilk ebeveyn temsilcileri toplantısında çocuk yuvası için iki „genel 
ebeveyn temsilcisi“, çocuk yuvası kurulları (ebeveyn temsilcileri, çocuk yuvası 
çalışanları ve bir AWO Mitte temsilcisinden oluşur) için temsilciler ve „ebeveynler yan 
kurulu“17 temsilcisi seçilir. „Ebeveynler Yan Kurulu“ yüklenici kurum AWO Mitte 
düzeyinde bir kurul olup, AWO Mitte bünyesindeki dokuz çocuk yuvasında bu amaçla 
seçilen ebeveyn temsilcileri, kalite denetimi (QM) görevlileri ve yüklenici kurumun 
pedagojik danışman heyetinden oluşur. „Ebeveynler Yan Kurulu“ her okul yılında en az 
iki kez yoplanır. 

Destekleyici Dernek „Karagöz“ 

Tüm ebeveynleri, kuruluşumuzun destekleyici derneğinde beraber çalışmaya davet ediyoruz. Bu 
dernek, Avrupa Çocuk Yuvasında çocukların öğretim ve eğitimini desteklemek amacına hizmet 
eder. Bu destek, özellikle çocuk yuvası etkinliklerinin şekillendirilme ve uygulanması, pedagojik 
proje ve etkinliklerin desteklenmesi (örneğin materyal temini), dış kullanım alanlarının 
şekillendirilmesi ve oyun aletlerinin temini şeklinde gerçekleşir. 

6.2 Gelişim aşamalarının izlenmesi 

Senede bir kez, her çocuk için, pedagoglar tarafından titizlikle hazırlanmış bir gelişim tespit 
konuşması yapılır. Bu konuşmanın zamanı planlanır ve ebeveynlerle kararlaştırılır. Bu 
konuşmanın içeriği, çocuğun gelişim süreci, grup içindeki „mevki“ ve ilişkileri ve Leuven 
Modeline göre gelişim gözlemleme sonuçlarından oluşur. 

6.3 Ebeveynlerin etkinliklere katılımı 

Ebeveynler ve sosyal pedagoji uzmanlarının, çocukların menfaati bakımından beraberce 
çalışmaları gayet önemlidir. 

Ebeveynlerden, kuruluşumuzdaki süreçler ve içeriklerine ilgi göstermeleri ve örneğin geziler, 
eğlence hazırlıkları, müze ve tiyatro ziyareti gibi etkinliklerde bizlere yardımcı olmalarını 
beklemekteyiz.  

Ebeveynlerin birbirleriyle ilişki kurmaları ve bu suretle örneğin çocuk yuvasının ekip geliştirme 
seminerleri veya personel konuşmaları gibi nedenlerle kapalı olduğu zamanlarda, karşılıklı 
olarak çocuklara bakmaya yardım ve birbirlerinin yükünü hafifletme ortamının gelişmesi de arzu 
edilen bir durumdur.  

Belli vesilelerle, fakat en azından yarıyılda bir kez, ebeveynlerle müştereken bir „ebeveyn 
kahvesi“ organize edilebilir. Burada ebeveynler birbirleriyle tanışabilir ve pedagoglarla fikir 
alışverişi yapabilirler. 

Yine ebeveynlerle beraber, doğaya yakın oyun sahası konseptimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu 
oyun sahası devamlı olarak gelişmekte olup, ebeveynlerin aktif desteği ile devamlı olarak yeni 
oyun imkanları kazanacaktır. 

Ebeveynlerin büyük bir kısmı boş zamanlarında oyun sahası ve çocuk yuvası odalarının 
şekillendirilmesinde beraber çalışmış ve projelerin gerçekleştirilmesine önemli katkıda 
bulunmuşlardır. Bu ebeveynlerle işbirliği ile çalışma sürecinin devamı bizleri memnun edecektir. 

                                                
17  “Elternbeirat 
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7. Ekip çalışması  

7.1 Kuruluş içi iletişim 

Başarılı ve sorunsuz bir çalışma için müşterek iş konuşmaları ve etraflı planlama gereklidir. Bu 
bağlamda, kuruluşumuzun tüm personelinin işbirliği içinde çalışması ve tüm personelin oluşuma 
dahil edilmesine büyük önem verilmekte ve kararların beraberce alınması hedeflenmektedir. 
Önümüzdeki görevler ancak bu şekilde herkesi tatmin edecek şekilde yerine getirilebilir. 

Halledilmesi gereken organizasyon, pedagoji ve konsept konularının yanısıra, meslekî fikir 
alışverişi, bilgi aktarımı, münferit çocuklara ilişkin konuşmalar, ebeveynlerle çalışma konuları ve 
sorunlu konuların tartışılması zorunluluğu vardır. 

Bu amaçla, her ayın ilk çarşamba günü (saat 13.00 – 17.00 arası) tüm ekibin katıldığı bir 
toplantı yapılarak tartışılacak konular toplanır ve konuşulur. Ayrıca, her hafta kreş ve çocuk 
yuvası bölümlerinde altı grubu ilgilendiren içerik ve organizasyon konuları küçük ekipler 
düzeyinde görüşülür, konulara ilişkin programlar hazırlanır ve görev dağıtımı yapılır.  

Güvenilir bir bilgi aktarımını açısından, toplantı sonuçları hakkında yazılı protokol tutulur ve her 
zaman için tüm personelin bunlara bakma imkanı vardır. 

Görevlerin eşitlik çerçevesinde dağıtılması ve alınan kararların öz sorumluluk çerçevesinde 
uygulanması beklenmektedir.  

Yüksek kalite standartımız ve değişken taleplere her zaman cevap verebilmek için, çocuk 
yuvamızın konseptini devamlı olarak „Kalite Denetim El Kitabı“ talimatları doğrultusunda 
geliştirmekteyiz. 

7.2 Kalifiye personel 

AWO Berlin-Mitte sadece pedagoji dalında bir eğitim bitirmiş veya buna eşdeğer bir meslek 
eğitimi görmekte olan kişileri pedagog olarak almaktadır. Bu suretle, çocuk yuvalarında sadece 
kalifiye pedagogların hizmet vermesi güvence altına alınır. 

Çocuk yuvalarımızda kaliteli hizmet verilmesinin sağlanması için, tüm çalışanların yüksek ve 
güncel meslekî bilgi seviyesine sahip olması gerekmektedir. AWO Berlin-Mitte, pedagogların 
kendilerini meslekî açıdan devamlı olarak geliştirme girişimlerini destekler. Meslekî gelişim 
programları, meslekî kongreler, çalıştaylar gibi etkinliklere katılmaları özellikle istenir ve 
zamansal ve parasal destek verilir. 

Meslekî gelişim programlarına katılan çalışanlarımız, işlenen konuları çocuk yuvalarındaki iş 
konuşmalarında iş arkadaşlarına aktararak, pedagoji sahasındaki yeni bilgilerin ve mesleki 
gelişmelerin çocuk yuvalarına ulaşmasını sağlarlar. 

8. Kamu ortamında bağlantılar ve işbirliği 

Okullarla ilişkiler 

Aziz Nesin İlkokulu, „dil gelişimi, dil desteği ve iki dilli öğretim ve eğitim“ konsepti ile 
tanımlanmaktadır. 

Bundan başka, Bürgermeister-Herz-Grundschule ve Reinhardswaldschule gibi yakın çevre 
okulları ile ortak projeler çerçevesinde bir işbirliği vardır. 

Çocuk yuvamızda kooperasyonun organizasyon ve yürütmesi için genellikle bağlayıcı bir şekilde 
tayin edilmiş bir komisyon görevlendirilir.  
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Başka çocuk yuvaları ile işbirliği 

AWO Berlin-Mitte bünyesindeki çocuk yuvalarının idarecileri ayda bir kez idare kurulu, bölge 
meslekî istişare makamı ve (ihtiyaç halinde) kalite denetim görevlisi ve ile beraber bir konferans 
yaparlar. Yeni genel şartlar, organizasyon, kalite denetim sistemi, Mitte semtindeki çocuk 
yuvalarının durumları ve özellikle meslekî istişare bu konferansın ana konularını teşkil ederler. 

Berlin’deki tüm AWO çocuk yuvalarının idarecileri senede iki kez toplanırlar. „Çocuk Yuvaları 
Meslekî, Diyaloğu“18 Bu toplantıda meslekî istişarenin yanısıra tüm taşıyıcı kurumları ilgilendiren 
konular (örneğin yeni yasalar ve genel şartlar) konuşulur ve çocuk yuvalarına ilişkin yeni projeler 
tanıtılır. 

Tüm Berlin AWO çocuk yuvalarının pedagoji uzmanı personelinin katıldığı meslekî konferans 
(gelişim programı ve meslekî istişare19) genellikle yılda bir kez yapılır.. 

Entegrasyon sahasında uzman AWO eğitmenleri için, eyalet düzeyinde muntazam aralıklarla 
yapılan bir çalışma grubu yapılmaktadır. 

Başka kuruluşlarla ilişkiler ve kurumlarla işbirliği 

 Kamu kuruluşları, örneğin kütüphane, TİYATROM isimli iki dilli tiyatro, çocuk tiyatrosu 
v.s. gibi,  

 Kreuzberg Sosyal Pedagoji Hizmetleri 20, 

 Kreuzberg Sosyal Pediyatri Merkezi 21 

 „Yeni Eğitim Çalışma Grubu“ 22 

 Kamu Yararına Çalışır Eğitim ve Gelişim Yüklenicileri23,  

 „Berlin Diş Hastalıkları Önleme Eyalet Çalışma Topluluğu“24 çalışanları ve Sağlık 
Dairesi diş hekimleri ile muntazam muayene randevuları 

 „Göçmen Kadınlar için Buluşma ve Bilgilendirme Merkezi“25 

 „Çocuk ve Gençler Sağlık Hizmet Merkezi“26 

 Gençlik Daireleri 

 Çocuk Hekimleri 

 Berlin Devlet Sosyal Pedagoji Meslek Okulları 

                                                
18  Fach-Dialog-Kita 
19  Fortbildung und fachlicher Austausch 
20  Sozialpädagogischer Dienst Kreuzberg 
21  Sozialpädiatrisches Zentrum Kreuzberg 
22  Arbeitskreis Neue Erziehung 
23  Gemeinnützige Ausbildungs- und Weiterbildungsträger 
24  Landesarbeitsgemeinschaft Berlin zur Verhütung von Zahnerkrankungen e. V. 
25  Treff- und Informationsort für Migrantinnen e. V. (TIO) 
26  Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 


