
Birkerstraße
Prot. Gündüz Çocuk Bakım 
Merkezi Ve Aile Merkezi

Kısa portre

diakonie-solingen.de

Diakonisches Werk
des Evangelischen Kirchenkreises Solingen

Çalışma saatleri
İletişim

Çalışma saatleri:
Pazartesi – Perşembe  7:00 – 17:00 Uhr
Cuma    7:00 – 15:00 Uhr
Ayın 1. Çarşambası  7:00 – 12:45 Uhr

Tesis, yaz tatillerinde üç hafta süreyle kapalı olacak. 
Tesis ayrıca Noel ve Yeni Yıl arasında kapalıdır.

İletişim:

Ev. Kindertageseinrichtung Birkerstraße
Birkerstraße 23a
42651 Solingen

Tel.: 0212 20 51 32

kitabirker@evangelische-kirche-solingen.de
www.kita.luki.de

Aile Merkezi 

Buluşmalar ve iletişim için ailelere alan sunuyoruz ve aile 
merkezinde kendilerine yer bulmaları için imkan tanıyoruz. Kilise 
cemaati içerisinde ve semtte, hangi dine veya dünya görüşüne 
sahip olursa olsun kapılarımız bütün insanlara ve nesillere açıktır.

"Aile merkezinin hedefi , aileler için iyi ve güvenilir 
bir ortak olmaktır."

Küçükler ve büyükler için hizmetler:

 Şarkı söylemek, dans etmek, müzik yapmak, 2 yaşından 
 itibaren ebeveynlerle birlikte
 Çocuk kilisesi, 4 – 12 yaş arası
 Aile kilisesi, 4 – 12 yaş arası, ebeveynlerle birlikte
 Heykel modelleme
 Davul çalmak
 Resim kursu
 Psikomotorik
 Zumba
 Okula gidecek çocuklar için ebeveyn-çocuk grupları

Ebeveynler için hizmetler:

 Kadınlar için Pilates
 Gündüz çocuk bakan ebeveynler için ileri eğitim
 Tavsiye arayan kişiler için açık görüşme saati
 Çeşitli konularda öğleden sonra toplantıları
 Farklı kültürel alt yapıları olan anneler için 
 öğleden sonra görüşme saatleri
 Kültürlerarası etkinlikler
 Özel yetenekli çocukları olan ebeveynler için görüşme grubu

Hizmetler, ekibimizin ve iş ortaklarımızın işbirliği çerçevesinde 
eğitmenler tarafından ücret karşılığında sunulmaktadır.

İş ortaklarımız:

Bunun dışında ebeveynlere eğitim, çocuk yetiştirme ve hayata 
dair sorularında makul ölçüde destek vermek istiyoruz. Bu 
amaçla da birçok iş ortağımız ve hizmetler için iletişim imkanı 
sunuyoruz:

 Danışma merkezleri ve terapistler
 Logopedler ve ergoterapistler
 Sağlık Müdürlüğü 
 Gençlere yönelik belediyenin verdiği hizmetler / 
 Genel hizmetler
 Kadınlar için danışma merkezi
 Bergische Volkshochschule (Halk Eğitim Merkezi)
 Spor kulüpleri

Tüm iş ortaklarının bir listesini 
kita.luki.de sayfasında bulabilirsiniz

Aile Merkezi 



Saat 7:00 Sabah vardiyası
Saat 7:45 Ekip toplantısı
Saat 8:15 Serbest oyun saatinin başlangıcı

Kahvaltı:

Çocuklar, diledikleri zaman kahvaltı yapabilirler. 
Haftada bir kez, grupça ortak kahvaltı etkinliği 
düzenlenmektedir. Her ayın 1. Çarşamba günündebir 
kahvaltı büfesi sunulmaktadır.
Lütfen kahvaltıların sağlıklı yapılmasına dikkat edin!

Öğleden önceki çalışma:

Çocuklar oyun arkadaşlarını, oyun malzemelerini ve oyun 
yerlerini kendileri seçerler. Sunulan değişik oyun alanları:

 Çok amaçlı oda
 Eğitim atölyesi
 Tiyatro salonu
 Dış saha
 Giriş salonu
 Grup odaları
 Boyama atölyesi
 Atölye

Bu süre içerisinde yetişkinler çocukların ihtiyaçlarına uygun 
olarak ilgili eğitim alanları için programları başlatırlar.

Öğle yemeği:

Öğle yemeği her gün bir işletme tarafından taze 
hazırlanmaktadır. 
Muhasebe servisi kitafi no muhasebeyi tutmaktadır. 

Gün akışı Başlıca konular

Hareket eğitimi:

 Kültür fi zik 
 Pazartesi günleri saat 13:30 – 14:30 arası, 
 GS Katternberger Straße
 Paten kayma
 Çarşamba günleri saat 8:30 – 11:30 arası, 
 Buz pateni salonu Birkerstraße
 Yüzme
 Cuma günleri saat 8:30 – 11:30 arası, 
 Yüzme Havuzu Vogelsang
 Dans ve müzik
 Çok amaçlı odada hareket üniteleri
 Dış sahada odaklı etkinlikler
 Bisiklet sürme ve paten kayma

Din eğitimi alanında rehberlik:

Çocukların bütünsel algısını destekleyecek şekilde İncil 
içeriklerinin çeşitli metotlarla öğretilmesi.

Merkez dışındaki etkinlikler:

 Ormanda yürüyüşler
 Değişik oyun alanlarına ziyaretler
 Müze ziyaretleri
 Yakın çevrelere otobüs ve tren ile geziler

Hizmetler

Ebeveyn çalışması:

Ebeveynlerle görüşmelerin başlangıç noktası çocukların odaklı ve 
ayrıntılı olarak gözlemlenmesidir. Ebeveynlere aşağıdaki imkanları 
sunuyoruz:

 Ebeveynlerle özel görüşmeler
 Ebeveynlerle görüşme grupları
 Hospitasyonlar (gözlemcilik)
 Belirli konularda anne ve babalar için akşam toplantıları
 Ebeveyn-çocuk grupları

Çalışmanın kalitesi:

İşimizin değişmeyen kalitesi aşağıdaki şekilde sağlanmaktadır:

 Çalışanların tıbbi pedagojiden yüksek yeteneklilik 
 alanında uzmanlığa varıncaya kadar spesifi k nitelikleri
 Çalışanların çeşitli alanlarda 
 ileri ve mesleki eğitimleri
 Teknik literatürü okuma
 Ekip toplantılarında sürekli fi kir alışverişi
 Süpervizyon

Hizmetler

Amaç:

"Çocuk, kendi gelişiminin aktörüdür!"

 Karşılıklı kabul ve takdir
 Kendini iyi hissetmek, güvenlik ve güvence deneyimlemek
 Yetişkinler ile çocuklar arasında güvenilir 
 ilişkiler tesis etmek
 Duygusal bağ kurmak
 Çocukların kabiliyet potansiyellerini kullanmalarını sağlamak
 Deneyimlemek performanstan önce gelir
 Kendi başına, yaratıcı düşünce ve eylemi uyandırmak
 Çocuklarla diyaloğa girmek

Bir amaç da aşağıdakiler için mekan ve zaman tanımaktır:

 Görüşmeler yapmak
 Sorun çözmek
 Deneyler yapmak
 Dinlemek
 Kendi kendini denemek
 Farkları ve ortak yönleri keşfetmek
 Sınırları test etmek ve hayal kırıklıklarına tahammül etmek

Bakım ve koruma:

Prot. Gündüz Çocuk Bakım Merkezi Birkerstraße›de 
2-6 yaş arası çocuklar için bakım hizmeti verilmektedir. Bakım 
zamanlarını 
aşağıdaki seçenekler arasından kendiniz belirleyebilirsiniz:

25 saat:  Saat 7:30 – 12:30 arası
35 saat:  Saat 7:30 – 14:30 arası veya saat 7:00 – 14:00 arası
45 saat:  Saat 7:00 – 17:00 arası

Çocuklar dört gruba ayrılarak bakımları, kırmızı, mavi, sarı 
ve yeşil renklerle tanımlanan odalarda gerçekleştirilmektedir.


