Ne Sunuyoruz?

Ne anlama geliyor?

Bu temelde, tüm çocukların hak
edilmeden kabul edildiği ve sevildiği,
tüm
çocukların
gereksinimlerine
bakılmaksızın desteklendiği, çocukların
yeteneklerinin büyüyebileceği bir atmosferi
teşvik
ediyoruz.
Çünkü
hepimiz insanları Allahin sevgili yaratıkları olarak görüyoruz, çocukların
öz sorumluluğunu ve toplum kapasitesini önemsiyoruz.

Odalarımız aydınlık ve sevimli. Çocukların kendi keşfi icin çokca oyun ve
öğrenim fırsatı vardır. Ritüeller ve kilise yılına yönelik bayram kutlamaları
kurumlarımızda yaşam için yararlı bir
ritim. Sakin ve dinlenme zamanları
mevcüttür. Çocukların hiyakeler anlatmak, soru sormak, düşünmek ve oynamak icin özel alanları vardır. Biz
çocuklarda
sanatsal
eserler
oluşturmaya teşvik ediyoruz. Çocuklar
arasındaki ve sosyo-eğitim uzmanlarıyla
ilişkiler
için
net
kurallar
koyuyoruz. Kiliselerimizi keşfediyor ve
cemaatteki çocuklarla birlikte ayinler
düzenliyoruz. Incilden hikayeler anlatıyoruz ve örneğin Müslüman çocuklarla beraber Bayramlarını dört gözle
bekliyoruz.

Bu, işimizin temel noktalarını belirler:
Yetkin yönetim ve kalifiye ekipler yüksek kaliteyi garanti
eder.

Açık ve dostane ilişkilere dikkat
ediyor,
ebeveynlerle
güven
ve
ortaklık
içinde
çalışıyoruz.
Çocukları Hristiyan inancını ve Hristiyan
kültürünü
tanımaya
davet
ediyoruz.

Herhangi bi sorunuz var mı?
Bizimle tanışmak istermisiniz?

Dinlerin karşılaşmalarını destekliyoruz.

Iletisim adresi:

Tüm çocuklar için eşit eğitim olanakları sağlıyoruz.
Evanjelik cemaatine üyeyiz ve birçok
yönden onunla çalışıyoruz.

anaokulunun
profili

Bizi ayiran şey

Çocukların neye ihtiyacı var

Neye varsayiyoruz?

Çocuklar farkli durumlarda büyüyor.
Aile hayati daha ceşitli hale geldi, boş
zaman etkinlikler ve eğitim fırsatları
çeşitlendi.Ayni zamanda, iyi bir eğitimin özel önemi defalarca vurgulanmaktadir.

Her insan eşdeğer ve benzersizdir.Çocukların
da
kabul
edilmiş,
değerli ve sevilmiş hissetmeleri gerekir.Bu, kendinizi kabul edebilmeyi ve
sürdürülebilir bir yaşam konsepti geliştirmeyi içerir.Çocuklarin bakima ve
ilgiye ihtiyaçı vardir. Kendilerine
zaman ayıran insanlara ihtiyaçları var.

Kutsal Kitap, Tanri sevgisinin merkezi
ve başlangıc noktası oldugunu tanıklık
eder. Bu nedenle, her insanin Tanri tarafindan yaratıldıgı ve sevildiği kesinliğinde yaşiyor ve çalisiyoruz. Bu, her
çanliya devredilemez bir haysiyet verir.

Özellikle gündüz bakım merkezleri sosyal değişikliklere tepki vermelidir.
Çocuklari güclendirmek ve sürekli
değişen dünyada yollarını bulmalarına
yardımçı olmak için net bir konsepte
ihtiyaçları vardir.Baden’deki evanjelist
Kilisesi’nin gündüz bakim merkezleri
net bir profile sahip.
Bir evanjelist anaokulundan bekletiniz
nedir ? Size ne teklif edebiliriz?
Bu broşür
istiyoruz.

ile

sizi

bilgilendirmek

Çocuklarin destekleyiçi bir ortamda
büyümeye
firsatina
ihtiyaçı
var.
Yasayan toluluk deneyimine ihtiyaçları
var. Ancak bunda, sinirlara ve kurallara, hata yapmiş olsalar bile kabul edildiklerine dair kesinliğe ihtiyaçları vardir. Çocuklar, dili kendilerini ifade etmek ve dünyalarini farkli bir şekilde
algilamak için kullanirlar.
Bir cocuğun hayatinin ilk yilları bunun
için özelikle önemlidir, bu nedenle
çocuklarin nitelikli desteğe ve beçerilerinin güçlendirildiği ve yaratıçılıkların
teşvik edildiği bir kreşe ihtiyaçı vardir.
Baden’deki Protestan bölge kilisenin
gündüz bakim merkezlerinde
çocuklarin yasadiklari şey budur.

Isa Mesih özellikle onlara döndü,
haklarını savundu ve onlara koşulsuz
kabul etmeye cağırdı. (vgl. Markusevangelium 9,46f). Çocuklar özgürce gelişebilmeli, yetişkinler ve çocuklar birbiriyle
yaşayan ve öğrenen bir topluluk oluşturmalidir (vgl. Markusevangelium
10,13-16).
Tanri özellikle zorlu yaşam koşullarında
insanlara yönelir ve onları Hiristiyanlara
tavsiye eder. Bu nedenle tüm insanlarin
yaninda durur ve herkesin katilabilmesini sağlariz.
Almanya’daki halk Egitim sisteminin Reformda temel kökleri vardır.En başından
beri, yaşam ve inanç sorunlariyla
bağimsiz olarak ilgilenen ve topluma
aktif olarak katkida bulunan sorumlu bir
kişiye sahip olmak önemliydi. Bu nedenle, Protestan gündüz bakim merkezindeki din eğitimi, kendisini çocuklarla
ve ailelerine özgürce
anlasabileçekleri şekilde
sunuluyor olarak görmektedir.

