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Giriþ
VAK- Yuvalarýnýn temeli olan konseptimiz, sizlere çalýþmalarýmýzý
anlatmaktadýr.
Oranienstr. de ve Reichenberger Str. de bulunan yuvalarýmýzýn farklý
çalýþmalarý konsept'te belirtilmiþtir. Oranienstr.deki yuvamýzda, iki dilli
eðitim ve Reichenberger Str. deki yuvamýzda çok dilli eðitim
gerçekleþtirdiðimizden, bu özellikle dil eðitimi konseptimiz için geçerlidir.
Konseptimiz, üzerine sürekli çalýþmalarda bulunma ve deðiþiklikleri iþleme
koyma amacýyla tek tek sayfalar olarak hazýrlanmýþtýr.

A

Çocuk yuvalarýnýn yapýsý
A.1. Dernek
VAK e.V. ( Alman ve Yabancý Çocuklarýnýn Eðitim ve Geliþimlerini
Destekleme Derneði) kamuya yararlý bir dernektir ve çocuklarýn
kültürlerarasý eðitimini ve dil yeteneklerinin geliþimini amaçlar.
Almanlardan ve göçmenlerden oluþan dernek üyeleri, iki yýlda bir yönetim
kurulunu seçer. Yönetim kurulu iþveren iþlevini görür ve mali yöneticinin
iþbirliði ile baþta mali iþler olmak üzere yuvanýn bütün iþlerini düzenler ve
yürütür.
Ýki çocuk yuvasýndan birer veli temsilcisi yönetim kurulunda fahri olarak
çalýþmaktadýr.
VAK- Derneði Berlin þehrinin Friedrichshain/Kreuzberg ilçesinde iki çocuk
yuvasý iþletmektedir ve 1 - 6 yaþ arasý toplam 170 çocuða
hizmet
vermektedir.
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A. 2. Derneðin özgeçmiþi
VAK e.V. ( Alman ve Türk Çocuklarýnýn Eðitim ve Geliþimlerini Destekleme
Derneði), daha önce ''Yabancý Çocuklarýn Bakýmý ve Geliþimi'' adý altýnda,
23.06.1971 tarihinde bir iþçi semti olan Berlin Wedding'de Türk ve Almanlar
tarafýndan göçmen çocuklarýn iyi bir eðitim alabilmeleri için kurulmuþtur.
Evsizler yurtlarýndaki bakýmevleri modelinden sonra, yabancý çocuklar için
de, çocuklarýn önce temizliði ve günde bir öðün sýcak yemek yemeleri göz
önünde tutularak, özel bakýmyerleri kuruldu. Bu bakýmyerleri çeþitli
uluslardan gelen çocuklarýn geçici olarak kalmalarý için düþünülmüþtü.
Yabancý iþçi alýmýndan sonra, misafir iþçi konumundaki yabancýlar
Almanya'ya yerleþerek ailelerini de getirdiler.
70'li yýllarýn ortalarýnda yabancý çocuklar için özel bakým yerlerinin yavaþ
yavaþ kaldýrýlmasý politik bir hedefti.
Yabancý ve Alman çocuklarýn birlikte geliþimi, geleceðin modeli oldu.
Böylece dernek VAK adýný ve 80'li yýllarýn baþlangýcý ile de çocuk yuvasý
konumunu aldý. 1999 yýlýna kadar yuvamýz proje geliþimi özel programý
çerçevesinde finanse edildi.
1975

yýlýnda derneðe Kreuzberg'de (SO 36) yeni bir yerleþim yeri önerildi.
Dernek Kreuzberg'in merkezinde iki ayrý apartmanda bulunan
odalarýna taþýndý ve 85 çocukluk kapasiteye ulaþtý.

1984

yýlýnda derneðe, eski Berlin duvarýnýn yanýnda, Leuschnerdamm 9'da,
zamanýnda iþgalcilerin kullandýðý bir binada, 58 çocuðun bakým ve
eðitim görebileceði, ek olarak yeni bir yer önerildi.

1991

yýlýnda Berlin'in eski binalarýnýn onarýmýn yapýldýðý ikinci büyük
bölgesi Heinrichplatz'daki, Oranienstr. 4 de, eski bir bira fabrikasýný
çocuk yuvasýna çevirmek için, tamirat baþladý. Projenin sahibi
''Stattbau''idi ve binanýn iþletimi 1992 yýlýndan beri Luisenstatt
Kooperatifine aitti. Bu güzel yuva VAK'ya önerildi.
yýlýnda VAK e.V. Kreuzberg merkezinden Oranienstr. 4'e taþýndý ve
çocuk sayýsý 90'a yükseldi.

1994

2002

yýlýnda VAK e.V. Reichenberger Str. 156'da, 80 çocuðun eðitim
görebileceði bir yuva daha açtý.

2005

yýlýnda Leuschnerdamm` daki yuvanýn bulunduðu bina, ait olduðu ev
bürosu BeWoGe tarafýndan satýldý. Bina sahipleri yuvanýn bulunduðu
katlarý kendileri kullanmalarý için talepte bulundular ve VAK e.V.
oradaki yuvasýný kapatmak zorunda kaldý.
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A. 3. Çocuk yuvalarýnýn sosyal çevreleri
VAK- Derneðinin çocuk yuvalarý Berlin þehrinin Friedrichshain/Kreuzberg
ilçesinde bulunmaktadýr.
Friedrichshain/Kreuzberg 01 Ocak 2001 tarihinde, Berlinin doðusunda
bulunan Friedrichshain ve batýsýnda bulunan Kreuzberg ilçesinin
birleþmesinden doðmuþtur.
20,16 kilometrekare yüzölçümü olan bu ilçe Berlin þehrinin en küçük
ilçesidir.
Friedrichshain / Kreuzberg'in nüfusu 261 000 dir, bir hektar'a 124 kiþi
düþmektedir ve Berlin'de en fazla kiþinin yaþadýðý ilçedir. Yabancý kökenli
nüfus % 35,9 dur, bunlardan % 14,9 göçmen kökenli Almandır ve % 21
yabancıdır. (1)
Berlin genelinde en düþük yaþ ortalamasý 36,9 la Kreuzberg / Friedrichshain
ilçesine aittir.
Kreuzberg/Friedrichshain'da iþþizlik oraný % 19,7` dir, kiþi baþýna düþen gelir
775,- Euro dur ve Berlin genelinin kiþi baþýna düþen geliriyle en düþük ikinci
ilçesidir. (2)
(1) +(2) Tagesspiegel Ağustos 2011

A. 4. Yuvanýn odalarý ve bahçesi
a) Oranienstr. 4'deki yuvanýn odalarý ve bahçesi

Odalar
Oranienstr. deki yuvanın odalarý birbirine baðlý iki binadan oluþmaktadýr ve
üç katlýdýr.
Yuvanýn zemin katýnda yönetimin bürosu, büyük bir oyun ve faaliyet odasý
bulunmaktadýr. Faaliyet odasý eðlenceler, toplantýlar ve tiyatro gösterileri
için de kullanýlmaktadýr. Bu büyük odanýn hemen yanýnda, arka bahçeden de
giriþi olan (sipariþler için) bir mutfak bulunmaktadýr. Kahvaltý ve öðlen
yemeði mutfaktan yemek asansörü ile grup odalarýna gönderilir. Grup
odalarý birinci, ikinci ve üçüncü katlardadýr. Her grup
 büyük bir odaya
 yemek odasýna
 yatak odasýna
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 farklý yükseklikte lavabolarý, çocuklarýn bezlerini deðiþtirme köþesi ve
büyük bir küveti olan, banyoya sahiptir.
Büyük camlardan oluþan üçüncü kattaki grup odasý anaokulu grubuna aittir.
Grup odalarýnda yer döþemeleri parke ve linolyumdur, banyolarýn yer
döþemeleri ise açýk renk fayanstýr.
Yuvanın giriş katında, çocuk gruplarının spor ve oyunlar için kullandıkları
büyük bir faaliyet odası mevcuttur. Çocuk yuvasını yanında dernek binası
bulunmaktadır. Fen bilimlerinde uzmanlaşmış iki eğitmenimiz buraya
çocuklar için bir araştırma ve deney laboratuvarı kurmaktadır.

Bahçe
Bahçe hafif iniþli yokuþludur, giriþinde bir kaç aðaçlý alan vardýr. Yuvanýn
giriþi kaldýrým taþý döþemelidir ve arka bölümde büyük bir kum havuzunun
içinde, çocuklarýn suyla oynayabilecekleri bir bölüm, asma köprülü ve
kaydýraklý bir oyun evi bulunmaktadýr.
2003 yýlýnda, bahçede çocuklarýn bisiklet kullanabilmeleri için, bisiklet yollarý
döþenmiþtir.
2011 yılının sonbaharında
bahçemizi doğaya yakın bir
şekilde düzenlemeye başladık.
Küçük bir tepeye bambular,
başka bir tepeye frenk üzümü
dikildi. Küçük bir alanda
çevresi bitkilerle çevrilmiş bir
havuz oluşturuldu.
Dört yaný açýk, sarý renkli
tuðladan yapýlmýþ duvarlarla
bahçe bölümlere ayrýlmýþtýr.
2006 yýlýnda bahçenin giriþ bölümünde bulunan duvarlar bahçenin giriþ
kapýsýný ve böylelikle görüþü engellediðinden, duvarlar alçaltýlmýþtýr.
Yuva giriþinin karþýsýndaki bitki evi, kum oyuncaklarý ve çocuk bisikletleri
barýndýrmak için kullanýlmaktadýr.
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b) Reichenberger Str. 156 A'nýn odalarý ve bahçesi

Odalar
Reichenberger Str. 156 A daki çocuk yuvasý 1960` lý yýllarda inþaat edilen bir
binanýn arka cephesinde büyük bir bahçenin ortasýndadýr.
Bu yuvanýn mimarlarý Numrich ve Albrecht'tir.
Koyu kýrmýzý karosiman`la kaplanmýþ, üçgen bir yapýdýr.
Çocuk yuvasý iki katlýdýr ve hemen giriþin sað tarafýnda yönetim bürosu
bulunmaktadýr. Büronun yan tarafýnda personel'e ait elbise dolaplarý ve
ayrýca misafirler ve personel için bir tuvalet mevcuttur.
Yine zemin katýnda, bahçeye ve ortada büyük bir faaliyet odasýna kapýlarý
açýlan, dört grup odasý bulunur. Grup odalarýnýn yeterince aydýnlanmasý için
büyük pencereler düþünülmüþtür.
Zemin katýnda, içerisinde farklý yükseklikte lavabolar, çocuk tuvaletleri ve
çocuklarýn bezlerini deðiþtirmek için bir köþesi olan büyük bir banyo vardýr.
Banyonun yanýnda ocak, bulaþýk makinasý ve buzdolabýyla döþenmiþ küçük
bir mutfak mevcuttur.
Ýkinci katta yine dört grup odasý ve ortak kullanýlan bir faaliyet odasý
bulunmaktadýr, fakat 2005 yýlýnda faaliyet odasý bir duvarla ortadan ayrýlmýþ
ve iki küçük faaliyet odasýna bölünmüþtür.
Çocuklara, bütün grup odalarýndan merdivenle bahçeye inme imkaný
saðlanmýþtýr.
Bütün odalarýn yer döþemelerinin tamamý parke yada linolyumdur.
Her çocuk grubunun, grup odasında bir araştırma köşesi hazırlanmıştır, onun
yanısıra banyolar da araştırma ve suyla deney yapabilmek için
kullanılmaktadır.
Personel için düþünülmüþ duþ'u bulunan bir tuvalet, ayrýca çocuklar için iki
banyo ikinci kattadýr. Yemeklerin hazýrlandýðý büyük mutfak ayný kattadýr.
Kahvaltý ve öðlen yemeði asansörle zemin katýna gönderilir.
Üst kattaki büyük tarasýn korkuluklarý çeþitli çiçek ve bitkilerle
yeþillendirildiðinden yuva dýþarýdan bakýldýðýnda, güzel bir görüntüye
sahiptir.
Çocuk yuvasýnýn arka bölümünde, kýþ bahçesi olarak öngörülmüþ yer, çocuk
arabalarýný ve bisikletleri barýndýrmak
için kullanýlýr.

Bahçe
Yuvanýn yarýsý bahçeyle çevrilmiþtir ve
yollar kaldýrým taþlarýyla döþendiðinden
çocuklar zevkle bisiklet kullanýrlar.
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Bahçenin büyük bölümünü, ayrýca çocuklarýn suyla da oynayabilecekleri, bir
kum havuzu kaplar. Kum havuzunun içerisinde, çocuklarýn týrmanmalarý için
düþünülmüþ aletler vardýr. Bahçenin ön bölümünde büyük bir salýncak ve
küçük bir ahþap ev, çocuklarýn burada keyifli vakit geçirmelerini saðlar.

A. 5. Çocuk gruplarýnýn yapýlarý
a) Oranienstr. deki çocuk gruplarýnın yapýlarý
Oranienstr. deki çocuk yuvasýnda 1-6 yaþ arasý 90 çocuk eðitim ve bakým
görmektedir.
Çocuklar 18 kiþilik 1,5 - 5 yaþ arasý 4 karýþýk yaþ grubuna ve 18 - 20 kiþilik (5
- 6 yaþ) bir anaokulu grubuna ayrýlmýþlardýr.
Çocuk gruplarý Türk/Alman eðitmen timleri tarafýndan yönetilmektedirler.
Çocuklarýn % 80'i Türk kökenli ve % 20 si Alman kökenli yada iki kültürlü
ailelerden (Türk/Alman) gelen çocuklardýr.
Çocuklarýn yarýsýndan fazlasý, iþsiz ailelerin çocuklarýdýr. Çocuklarýn % 75’i
belediyenin verdiði 7 saatlik bakým belgesiyle yuvaya gelmektedir.
Çocukların %25’i nin bakým belgesi 9 - 11 saat arasýdýr.

b) Reichenberger Str. 156 A daki çocuk gruplarýnýn yapýlarý
Reichenberger Str. deki çocuk yuvasýnda 1 - 6 yaþ arasý 80 çocuk eðitim
görmektedir.
Çocuklar 18 - 19 kiþilik 1,5 - 5 yaþ arasý 3 karýþýk yaþ grubuna ve 20 - 22
kiþilik (5 - 6 yaþ) bir anaokulu grubuna ayrýlmýþlardýr.
Çocukların % 60’ı göçmen kökenlidir ( Türk, Arap, Polonyalı) ve %40'ı Alman
yada iki kültürlüdür.
Çocuklarýn % 70'i belediyenin verdiði 7 saatlik bakým belgesiyle ve % 30'u 9 11 saatlik bakým belgesiyle yuvaya gelmektedir.
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A. 6. Personel
a) Oranienstr 4 deki çocuk yuvasýnda çalýþan personel

Pedagojik personel
 Alman kökenli altı eğitmen, Türk kökenli altı eğitmen ve Alman/Yunan
kökenli bir eğitmen toplam onüç eğitmen çalışmaktadır
Toplam onüç eğitmenden:
 Bir eğitmen dil gelişiminde uzmanlaşmış
 İki eğitmen fen bilimlerinde uzmanlaşmış
 Bir kişi de entegrasyon eğitmenidir

Yönetim personeli
 bir Alman, bir Türk kökenli, tam gün çalýþan, derneðin iki yuvasý içinde
sorumlu yönetici timi
 arap kökenli, tam gün çalýþan, mali yönetici

Mutfak personeli
 Türk kökenli, tam gün çalýþan, bir aþçý
 Türk kökenli, yarým gün çalýþan, bir mutfak yardýmcýsý

b) Reichenberger Str. 156 A daki çocuk yuvasýnda çalýþan personel

Pedagojik personel
 dört Alman kökenli, altı Türk kökenli, bir Polonya kökenli ve bir Rus
kökenli toplam oniki eğitmen çalışmaktadır
Toplam oniki eğitmenden:
 Bir eğitmen dil gelişiminde uzmanlaşmış
 Bir eğitmen fen bilimlerinde uzmanlaşmış
 Bir kişi de entegrasyon eğitmenidir

Yönetim personeli
 Tam gün çalýþan iki yönetici ve bir mali yönetici, Reichenberger Str. ve
Oranienstr. için sorumludur
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Mutfak personeli
 Alman kökenli, bir aþçý
 Türk kökenli bir mutfak yardýmcýsý, çalışmaktadır

A. 7. Çocuk yuvalarýnýn açýlýþ saatleri
a) Oranienstr. 4 deki çocuk yuvasýnýn açýlýþ saatleri
 çocuk yuvasý pazartesiden perþembeye kadar saat 600 - 1700 arasý açýktýr
 cuma günleri ise saat 600 - 1600 arasý açýktýr
 çarþamba günleri saat 1500 - 1700 arasý eðitmen toplantýlarý düzenlenir
ve velilere çocuklarýn saat 1430 a kadar alýnmalarý rica edilir.
Alýnmayan çocuklar için nöbetçi grup bulunmaktadýr
 çocuk yuvasý yazýn okul tatilinde üç hafta kapalýdýr, ayný senenin ocak
ayýnda kapanýþ tarihi velilere bildirilir
 yazýn yuvanýn kapalý olduðu tarihte, nöbetçi grup Reichenberger Str.
deki yuvada bulunur
 eðitmen seminerleri nedeniyle yuvalarýmýz yýlýn ilk döneminde iki gün
ve yýlýn ikinci döneminde iki gün kapalýdýr. Nöbetçi grup mevcuttur.
 Þeker ve Kurban Bayramlarýnýn ilk günleri iþ günlerine denk gelirse
yuvamýz kapalýdýr. Nöbetçi grup ayný yuvada yada Reichenberger Str.
deki yuvada bulunur.

b) Reichenberger Str. deki çocuk yuvasýnýn açýlýþ saatleri
 çocuk yuvasý pazartesiden perþembeye kadar saat 600 - 1700 arasý açýktýr
 cuma günleri ise saat 600 - 1600 arasý açýktýr
 perþembe günleri saat 1430 - 1600 arasý eðitmen toplantýlarý düzenlenir
ve velilere çocuklarýný saat 1400 e kadar almalarý rica edilir. Alýnmayan
çocuklar için nöbetçi grup bulunmaktadýr.
 çocuk yuvasý yazýn okul tatilinde üç hafta kapalýdýr, ayný senenin ocak
ayýnda kapanýþ tarihi velilere bildirilir
 eðitmen seminerleri nedeniyle yuvalarýmýz yýlýn birinci ve ikinci
döneminde ikiþer gün kapalýdýr. Nöbetçi grup mevcuttur.
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B

Pedagojik çalýþmalarýmýzýn temeli ve
amaçlarý
B.1. Çocuða bakýþýmýz









her
her
her
her
her
her
her
her

çocuk benzersiz ve eþsizdir
çocuðun geliþimi farklýdýr
çocuk kendi tarzýna göre dünyayý keþfeder
çocuk kendi çevresini araþtýrýr
çocuðun algýlamasý ve görüþü farklýdýr
çocuðun dünya ile ilgili bireysel hayal güçleri ve teorileri vardýr
çocuðun farklý aile kültürü vardýr
çocuðun bireysel deneyimleri ve alýþkanlýklarý vardýr
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B.2. Yuvamýzda çocuklarýn haklarý
1.

Çocuk sevgi, anlayýþ, þefkat ve ilgi hakkýna sahiptir

2.

Çocuk birey olarak algýlanma ve takdir edilme hakkýna sahiptir

3.

Çocuk kendisine ve ailesine deðer verilme hakkýna sahiptir

4.

Çocuk konuþtuðu dil'e ve kültürüne deðer verilme hakkýna sahiptir

5.

Çocuk geliþim sürecinde uzman eðitmenler tarafýndan destek ve teþvik edilme
hakkýna sahiptir

6.

Çocuk çeþitli, teþvik ve motive edici çevrede bulunma hakkýna sahiptir

7.

Çocuk yetiþkinlerle güven ve sorumluluk içeren iliþki kurma hakkýna sahiptir

8.

Çocuk tehlikeden korunma ve tehlikelerle yaþamayý öðrenme hakkýna sahiptir

9.

Çocuk saðlýklý beslenme ve kendi saðlýðý için iyi ve kötüyü öðrenme hakkýna
sahiptir

10. Çocuk acýktýðýnda ve susadýðýnda, yemek yeme ve su içmeye, fakat yetiþkinler
tarafýndan mecbur tutulmama hakkýna sahiptir
11. Çocuk yorgun olduðunda uyuma ve dinlenmeye, fakat yetiþkinler
tarafýndan mecbur tutulmama hakkýna sahiptir
12. Çocuk kendi davranýþlarýnýn sonucuna katlanmayý öðrenme hakkýna sahiptir
13. Çocuk arkadaþlarýný ve oynayacaðý oyunlarý kendi seçme hakkýna sahiptir
14. Çocuk þiddet içeren ve tahrip edici durumlarda yardým ve korunma hakkýna
sahiptir
15. Çocuk yetiþkinlerin yanlýþ davranýþlarýný tenkit etme hakkýna sahiptir
16. Çocuk yetiþkinlerle tartýþma ve uzlaþma hakkýna sahiptir
17. Çocuk yetiþkinlerin haksýzlýðýnda, kendisinden özür dilenme hakkýna sahiptir
18. Çocuk þiddet içermeyen eðitim hakkýna
sahiptir
19. Çocuk ''Hayýr'' deme hakkýna sahiptir
20. Çocuk tanýmadýðý, bilmediði durum ve
davranýþlarda, yetiþkinler

tarafýndan

açýklamalar getirilme hakkýna sahiptir

VAK- Çocuk Yuvalarýnýn Konsepti
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B.3. Eðitmenlerin rolü
Eðitmenin VAK 'da rolü kendini çeþitli görevlerle belirtir
Eðitmen
 bütün çocuklara deðer verir
 çocuðun ailesini ve sosyal çevresini tanýr
 çocuklarýn konuþtuklarý çeþitli dillere ve kültürlere deðer verir ve onlarý
dikkate alýr
 çocuklarýn farklý kültür ve gelenekleri tanýmalarýna önem verir ve
günlük çalýþmalarýný ona göre þekillendirir
 çocuklarýn kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini saðlar, ayrýca
kimlik geliþimlerinde yardýmcý olur
 her çocuðu düzenli gözlemler ve geliþimini belgeler
 her çocuk için dil geliþim günlüðü tutar
 her çocuðun geliþimini, özellikle dil geliþimini destekler
 çocuklarýn çeþitli oyunlar oynamasýný ve deneysel tecrübeler edinmesini
saðlar
 çocuklarýn kendinden emin ve baðýmsýz olmalarýný destekler
 çocuklar arasýnda sorun ve çekiþmeli durumlarda, onlarý kendi
çözümlerini bulmalarý için cesaretlendirir
 çocuklara güvenir ve deneyimler edinmelerini saðlar
 Berlin Öðretim Programýnýn yedi öðretim alanýný grup odalarýna
yansýtýr
 çocuklarýn ilgileri doðrultusunda, öðretim alanlarýný içeren projeler
hazýrlar
 çocuklarla yaptýðý proje çalýþmalarýný ve çocuklarýn geliþim raporlarýný
görünülür þekilde belgeler
 velilerle beraber çalýþýr
 veli görüþmelerini ve toplantýlarýný planlar ve uygular
 kendi yeteneklerinin ve zayýf taraflarýnýn bilincindedir ve ona göre
davranýr
 okullarla ve diðer kurumlarla beraber çalýþýr
 kendisini, seminerlere katýlarak ve literatür okuyarak, geliþtirir

B.4. Amaçlarýmýz
VAK' da çalýþmalarýmýzýn en önemli amaçlarý
1.
2.
3.
4.

Ýki ve Çok dilliði geliþtirme
Kültürlerarasý yeteneði geliþtirme
Önyargýlara karþý bilinçli eðitim
Velilerle eðitim ortaklýðý

VAK- Çocuk Yuvalarýnýn Konsepti
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B 4.1. Ýki dilli ve Çok dilli eðitimi geliþtirme
Oranienstr. 4 de bulunan yuvamýzýn
amaçlarý
 Alman ve Türk çocuklarýnýn,
Almanca dil bilgilerini, okula gitme
koþulunu
yerine
getirebilecek
seviyeye getirme
 Alman çocuklarýnýn, Türkçe dil
bilgilerini, Türkçe anlayabilecek ve
basit cümlelerle kendilerini ifade
edebilecek, seviyeye getirme
 Türk çocuklarýnýn, anadillerinde
kendilerini düzgün bir þekilde ifade
edebilecek seviyeye getirme

Reichenberger Str. 156 a da
bulunan yuvamýzýn amaçlarý
 bütün çocuklarýn Almanca dil
bilgilerini, okul baþlangýcýnda
yeterli dil bilgisi koþulunu
yerine getirebilecek seviyeye
getirme
 çocuklarýn
çeþitli
dil
yeteneklerini geliþtirme
 çocuklara
çok
dilliliði
tanýtma

B.4.2. Kültürlerarasý kompetansý (yeteneði) geliþtirme
Yuvalarýmýzýn amaçlarý (Oranienstr.4 ve Reichenberger Str.156 A)
 eðitmenlerin VAK'da çalýþma süresinde, kültürlerarasý yetenek
kazanmalarý
 çocuklarýn, farklý insanlarý, farklý aileleri ve farklý gelenekleri
tanýmalarý
 velilerin birbirlerine saygý göstermeleri, deðer vermeleri ve farklý yaþam
tarzlarýna anlayýþ göstermeleri

B4.3. Önyargýlara karþý bilinçli eðitim
Yuvalarýmýzdaki amaçlarýmýz
 eðitmenler, önyargýlarýný deðerlendirmeli ve olumsuz önyargýlarý
deðiþtirmeye çalýþmalý
 eðitmenlerin, çocuklara, velilere ve iþ arkadaþlarýna olan davranýþ
biçimlerini deðerlendirmeleri
 çocuklarýn kiþisel- ve grup kimliklerinin saðlamlaþtýrýlmasý
 çocuklarýn önyargýlarý tanýmalarý ve onlara karþý mücadele etmeleri
 çocuklarýn adil davranýþlarý öðrenmeleri

VAK- Çocuk Yuvalarýnýn Konsepti

14

B4.4. Velilerle eðitim ortaklýðý
Amaçlarýmýz
Veliler,
 eðitmenlerin, ne yaptýklarýný ve neden yaptýklarýný öðrenme haklarý
olduðunu
 yuvadaki çalýþmalara katýlma haklarý olduðunu
 çocuklarýnýn geliþimlerini öðrenme haklarý olduðunu
 çocuklarýnýn eðitim süreçlerinde, bizim için en önemli ortak olduklarýný
 eðitmenlerin, çocuklarýný gözlemlediklerini ve geliþimlerini dil geliþim
günlüðünde belgelediklerini
 eðitmenlerin,
kendilerinin
desteklerine
ve
ortak
çalýþmaya
gereksinmeleri olduðunu bilmelidirler.

VAK- Çocuk Yuvalarýnýn Konsepti
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C

Pedagojik çalýþmalarýmýzýn içeriði
C.1. “Berlin Öðretim Programýna” göre çalýþma
2004 yýlýnda, Öðretim Programý Berlin'de tanýtýma sunulmuþ ve o tarihten
itibaren tüm yuvalarda pedagojik çalýþmalarýn temeli olmuþtur.
Berlin Öðretim Programýnýn içeriðini ve amaçlarýný eðitmenlerimize tanýtmak
amacýyla VAK' da, 2005 yýlýnda iki günlük bir seminer düzenledik.
O zamandan itibaren tüm eğitmenler Berlin Öğretim Programının, öğretim
alanlarını içeren seminerlere katılmaktadır.
Berlin Öğretim Programının içeriðini ve hedeflerini, pedagojik çalýþmalarýmýza
dahil ediyoruz.

C.2. Çocuklarý gözlemlemek ve geliþim aþamalarýný
belgelemek
VAK'da çocuklarý gözlemlememizin ve geliþimlerini
belgelememizin amaçlarý:









çocuklarýn öðrenim süreçlerini belirlemek
her çocuðun konuþma seviyesini belirlemek
çocuklarýn geliþim seviyelerini belirlemek
çocuklarýn nelerden hoþlanýp hoþlanmadýklarýný öðrenmek
çocuklarýn hangi konuyla meþgul olduklarýný ortaya çýkarmak
çocuklarýn kafalarýndan neler geçtiðini anlayabilmek
eðitim amaçlarýmýza ulaþýp ulaþmadýðýmýzý gözden geçirmek
her çocuða bireysel teþvik önlemleri belirlemek

Çocuk nasýl gözlemlenir, geliþimi nasýl belgelenir?
Her çocuðun “Dil Geliþim Günlüðü” vardýr ve
 çocuðun aile durumu ve alýþkanlýklarý
 dil geliþimi
 fotoðraf, metin ve yaptýðý resimlerle, çocuðun eðitim /öðretim süreci
eðitmenler tarafýndan belgelenir

VAK- Çocuk Yuvalarýnýn Konsepti
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Çocuk üzerine ilk dokümentasyon çocuðun yuvaya alýþma süresinde anne yada
babasýyla beraber yazýlýr. Eðitmen çocuðu ve ailesini tanýmak amacýyla anne
babasýyla ilk görüþmeyi (röportaj) yapar.
Anne babadan alýnan bilgiler, aileler isterse, gizli tutulur.

“Dil Geliþim Günlüðü” nasýl tutulur?
 Dil Geliþim Günlüðü her çocuk için yuva baþlangýcýndan itibaren
tutulur
 öðretim röportajlarý üç yaþýndan itibaren yýlda bir kere yapýlýr
 her çocuk sürekli gözlemlenir
 ayrıca belirli bir zaman çerçevesinde, bir çocuk, iki eðitmen tarafýndan
gözlemlenir ve rapor tutulur
 gözlemleme süresinden sonra, gözlemlenen çocukla birlikte, bir
eðitmen öðretim röportajý yapar ve bunu belgeler
 haftada bir yapýlan eðitmen toplantýsýnda eðitmenler gözlemlenen
çocuðun
raporunu
ve
öðretim
röportajlarýnýn
sonuçlarýný
deðerlendirirler
 gözlem raporlarý dil geliþim günlüðüne yazýlr
 gözlemlenen çocuk için eðitmenler tarafýndan bir teþvik planý hazýrlanýr
 gözlemleme süresinden sonra, anne babaya çocuğu hakkında bir gelişim
görüşmesi önerilir ve en iyi geliþim olanaðýnýn yuvadaki eðitmenler ve
aileler tarafýndan nasýl olacaðý birlikte düþünülüp karar verilir

Çocuklar ne zaman gözlemlenir?
Aðustos - Eylül aylarý arasýnda
yeni çocuklar yuvaya alýþtýrýlýr ve
Dil Geliþim Günlüðü tutulmaya
baþlanýr

Ocak - Nisan aylarý arasýnda 2 - 3
yaþlarýndaki çocuklar gözlemlenir

Aðustos ayýndan itibaren ayný
iþlem tekrarlanýr
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Ekim - Aralýk aylarý arasýnda dört
yaþýndaki çocuklar gözlemlenir,
gözlem raporlarýna göre teþvik planý
hazýrlanýr ve çocuklar küçük
gruplara ayrýlarak geliþimleri
desteklenir
Mayýs - Haziran aylarý arasý
gelecek dönemin anaokulu
çocuklarý gözlemlenir yine ailelerle
geliþim görüþmeleri, teþvik planlarý
uygulanýr ve çocuklar Dil Geliþim
Günlükleriyle beraber anaokulu
grubu eðitmenlerine teslim edilir.
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C.3. Çocuklarýn yuvaya alýþtýrýlmasý
Yuvalarýmýzda Berlin Alýþtýrma Modeli
uygulanmaktadýr. Her çocuðun ve ailelerin
yuvayý, diðer çocuklarý, eðitmenleri tanýmalarý
ve onlara güven duymalarý için iki haftalýk bir
alýþtýrma dönemine gereksinmeleri vardýr.
Yuvamýzda Berlin Alýþtýrma Modelini (INFANS)
uygulamaktayýz.
Çocuklarý yuvaya alýþtýrmamýz þu çekilde gerçekleþmektedir.

1-3 gün (Pazartesi - Çarþamba) saat 930-1100
Anne / baba çocukla yuvaya gelir.

4. gün (Perþembe) saat 9 30 - 1100
Anne / baba çocukla beraber yuvaya gelir, saat 1000 a doðru 20 dakikalýðýna
gruptan ayrýlýr. Çocuk aðlarsa eðitmen onu avutmaya çalýþýr.

5. gün (Cuma) saat 830 - 1100
Anne / baba çocukla beraber kahvaltýya gelir. Kahvaltýdan sonra gruptan ayrýlýr ve
1030 da tekrar gruba geri döner.

6. gün (Pazartesi) saat 830 - 1100
Anne / baba çocukla beraber kahvaltýya gelir. Kahvaltýdan sonra gruptan ayrýlýr ve
1100 de tekrar gruba geri döner.

7. gün (Salý) saat 830 - 1130
Anne / baba çocukla beraber 830 da yuvaya gelir. Çocuk kahvaltýya baþlamadan
önce anne/baba grupdan ayrýlýr ve 1130 da çocuk yuvadan alýnýr.

8. gün (Çarþamba) saat 8 30 - 1400
Anne / baba kahvaltýdan önce grupdan ayrýlýr. Saat 1200 de anne / baba öðlen
yemeðine gelir ve çocuðunu öðlen uykusuna yatýrýr. Anne / baba çocuklarý
uyandýðýnda mutlaka grupda olmalýdýr.

VAK- Çocuk Yuvalarýnýn Konsepti
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9. gün (Perþembe) saat 8 30 - 1400
8. gün gibi uygulanýr.

10. gün (Cuma) saat 8 30 - 1400
Anne / baba çocuðu 830 da kahvaltýya getirir, saat 1400 de öðlen uykusundan sonra
alýr.
Bu 10 günlük süre içerisinde çocuðun yuvaya alýþtýrýlmasý tamamlanmýþ olmasý
gerekir.
Eðer çocuk gup eðitmenini kabul etmiþse ve ona yabancýlýk çekmiyorsa, alýþma
süresi baþarılı geçmiþ sayılır.

C.4. Dil eðitimi / Dil geliþimi
C.4.a) Oranienstr. 4 deki çocuk yuvamýz
Oranienstr. ve Reichenberger Str.deki
yuvalarımızda dil geliþimi üzerine uzman
birer eğitmen çalıþmaktadır.
Federal Almanya ‘’Dil ve Entegrasyon’’
projesi çerçevesinde her yuvadan bir
eğitmen 70 saatlik bir seminerle ‘’Dil
Eğitimi ve Geliþimi’’ üzerine eğitimlerini
tamamlamıþlardır.
Çocuklarýn dil çeþitliliklerini büyük bir
olanak ve zenginlik olarak görüyoruz.

Çocuklarýn konuþtuklarý farklý dilleri takdir etme ve onlara deðer
verme, çalýþmalarýmýzda dil geliþiminin temelidir.
Çocuklar karýþýk yaþlardan oluþan (1,5 - 5 yaþ arasý) 18 er kiþilik 4 gruba ve 18 - 20
kiþilik (5-6 yaþ arasý) bir anaokulu grubuna ayrýlmýþlardýr.
Gruplarýmýz Türk/Alman eðitmen ekibi tarafýndan yönetilmektedir.
Prensibimiz: Bir insan, bir dil'dir

VAK- Çocuk Yuvalarýnýn Konsepti
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Her eðitmen çocuklarla kendi anadilinde konuþur ve böylece çocuklar hem
Almanca hem Türkçeyi öðrenebilirler.
Çocuklar istedikleri dilde konuþabilirler,
gerektiðinde eðitmenlerin olumlu ve düzeltici
yaklaþýmýyla (positives,korrektives feedback)
hatalarý düzeltilir.
Bu tabii ki VAK da çalýþan eðitmenlerin Almanca
ve Türkçeyi anlamalarýný gerektirir.
Türk eðitmenlerimiz genellikle Berlin' deki
okullardan mezun olduklarýndan Türkçe ve
Almanca konuþabilmektedirler. Alman eðitmenler
için VAK' da Türkçe bilme koþulu
bulunmamaktadýr, fakat eðitmenlerden
beklentilerimiz çalýþma sürelerinde Türkçe
kurslara katýlmak ve kelime haznelerini zamanla
geliþtirmektir.
Çocuklarýn iki dili öðrenmelerini kolaylaþtýrmak
için, pedagojik çalýþmalarýmýzda altý nokta
belirledik:
1.
2.
3.
4.

Ýki dilliliðe olumlu yaklaþým
Yuvamýzda çocuk toplantýlarý uygulamasý
Hikaye okumaya ve anlatmaya zaman ayýrma
Ýki dilli çocuklarýn ve ailelerin varlýðýnýn grup odalarýnýn þekillendirilmesine
yansýmasý
5. Gruplarda proje çalýþmalarý
6. Velilerle beraber çalýþma

1. Ýki dilliliðe olumlu yaklaþým
Ýki dilli yetiþen çocuklarýn dil geliþimlerinin, tek dilli yetiþen çocuklara göre daha
yavaþ ilerlediðini biliyoruz. Bundan dolayý çocuklara sabýrlý davranýp, onlarýn
ikinci dilde olan dil bigilerini eksiklik olarak deðil, zenginlik olarak görüyoruz.
Çocuklarýn konuþma zevklerini motive ediyoruz:
 onlara karþý olan ilgimizi belli ediyor ve onlarý dikkatle dinliyoruz
göz göze gelerek konuþuyoruz
 kendi dil bilgimizle örnek oluyoruz
 yuvamýzdaki günlük yaþamýmýzý çok deðiþik ve ilginç þekillendiriyoruz
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2. Çocuk toplantýlarý
Haftada en az üç kere çocuk toplantýlarý düzenliyoruz. Çocuk toplantýlarýnda
önem verdiðimiz kriterler:
 toplantýlar her iki eðitmen tarafýndan hazýrlanýr ve uygulanýr
 toplantýlar esnasýnda eðitmenler rahatsýz edilmelerine izin vermezler
(telefon, ziyaretçi)
 toplantýlar iki dilde yapýlýr
 eðitmenler içerik olarak baðlantýlý konuþurlar, birbirlerini tercüme
etmezler
 toplantýlarda alýþýlagelmiþ olaylar tekrarlanýr
 þarký, oyun ve selamlaþma tabirlerini çocuklar Türkçe ve Almanca
öðrenirler
 toplantýda bulunan çocuklar Türkçe ve Almaca sayýlýr
 yapýlacak olan faaliyetler tanýtýlýr, çocuklarýn
faaliyete katýlmalarý
teþvik edilir. Çocukların önerileri ve istekleri dikkate alınmaya çalışılır
 çocuklar tartýþmaya ve fikirlerini söylemeye teþvik edilir
 eðitmenlerin ve çocuklarýn önerileri demokratik kurallar çerçevesinde
kararlaþtýrýlýr
 Türkçe/Almanca resimli kitaplar ve kasetler, çocuklar için herzaman
ulaþabilinir yerdedir

3. Hikaye okumaya ve anlatmaya zaman ayýrma
Kitap okuma ve hikaye anlatma günlük çalýþmalarýmýzýn önemli birer parçasýdýr
 okuma esnasýnda eðitmen kendisinin rahatsýz edilmesine izin vermez
(ziyaretçi, telefon)
 kitap Türkçe yada Almanca, çocuðun konuþma seviyesine göre okunur
yada resimlere bakýlýr
 çocuklar, doðum günü çocuðuna bir hikaye anlatýrlar, eðitmen hikayeyi
yazar ve resim çerçevesi içerisinde doðum günü çocuðuna hediye eder.
Doðum günü hikayeleri çocuklar tarafýndan Almanca anlatýlýr ve
yazýlýr.
 çocuklar çeþitli malzemelerin yardýmlarýyla hikaye anlatmaya motive
edilir ve desteklenir

4. Ýki dilli çocuklarýn ve yetiþkinlerin varlýðýnýn grup odalarýnýn
þekillendirilmesine yansýmasý
 yuvamýzda yazýlar iki dillidir
 velilere yazýlý bilgiler Türkçe ve Almanca verilir
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çocuk kitaplarý, þarký kitaplarý Türkçe ve Almancadýr
çocuklarýn ürünlerine, resimler /el iþleri, iki dilde not alýnýr
iki dilde iletiþim kurulur
veli toplantýlarý prensip olarak tercüme edilir
veli görüþmeleri, ailelerin isteklerine göre, Türkçe yada Almanca yapýlýr

5. Gruplarda proje çalýþmalarý
Çocuklarýn bir konunun derinine inmeleri, beþ duyularý ile öðrenmeleri, yeni
kelime ve kavramlarý iki dilde de öðrenebilmeleri için uzun vaadeli proje
çalýþmalarý olanaðý saðlamaktayýz
 yýlda en az üç kere proje
çalýþmalarý yapýlýr
 aðustos - aralýk aylarý arasý
bir proje, ocak - temmuz
aylarý arasý iki proje uygulanýr
 proje konularý çocuklarýn
ilgileri doðrultusunda yada
onlarýn
dünyasýyla
ilgili
güncel olay ve hadiseleri içerir
 veliler planlanmýþ projeler
hakkýnda bilgilendirilir

Projeler nasýl planlanýr ve uygulanýr?
1. Konumuz
 konuyu neden seçtik?
 konumuz hangi öðretim alanlarýný kapsýyor (Berlin Öðretim Programý)?
2. Amaçlarýmýz
 hangi amacýmýza ulaþmak istiyoruz?
 bu konuda çocuklar, hangi kiþisel-, sosyal-, konu,- ve öðrenme
yöntemleri, yeteneklerini geliþtirirler?
 bu konuda çocuklar ne tür deneyimler edinebilirler?
 bu konuda eðitmenler ne tür deneyimler edinebilirler?
3. Fikir toplamasý
 konuyla ilgili hangi iç- ve dýþ faaliyetleri yapabiliriz?
 hangi kitaplar, þarkýlar, hikayeler, danslar, oyunlar resim- ve el iþleri bu
konuya uyar?
 hangi deneyleri uyguluyabiliriz?

VAK- Çocuk Yuvalarýnýn Konsepti

22

4. Anahtar kelimeler
 bu projede hangi anahtar kelimeleri kullanabiliriz? (anahtar kelimeler:
projede kullanýlan spesifik kelimeler)
5. Proje uygulamasý
 nasýl baþlanýr?
 kim ne üstlenir?
 kim yardým edebilir? (veliler, uzman kiþiler,v.s.)
 projemizin zirvesi ne olacak?
 proje finali nasýl uygulanacak?
6. Proje dokümantasyonu
 her proje metin, fotoðraf ve resimlerle kitap þeklinde hazýrlanýr
 yapılan deneyler ayrıca belgelenir
7. Deðerlendirme
 amacýmýza ulaþtýk mý?
 çocuklar hangi deneyimleri edindiler?
 iyi ve kötü olanlar, baþka projede neleri daha iyi yapabiliriz?
 çocuklar anahtar kelimeleri öðrenebildiler mi?

6. Velilerle beraber çalýþma
Çocuklarýn eðitim süreçlerinde veliler bizim en önemli ortaklarýmýzdýr. Ýyi bir dil
geliþimi ve dil eðitimi ancak velilerle beraber çalýþýldýðýnda mümkündür.
 kayýt görüþmesinde velilere konseptimizin aðýrlýk noktasý olan iki dilli
ya da çok dilli eðitim anlatýlýr
 çocuðun alýþtýrma devresinde velilerle birlikte dil geliþim günlüðü
tutulmaya baþlanýr
 planlanmýþ projeler veli toplantýlarýnda tanýtýlýr
 çocuklarýn öðrenecekleri yeni kelimeler (anahtar kelimeler), bildiri
panolarýnda velilere tanýtýlýr
 kitap ve oyunlar yuvadan ödünç alýnabilinir
 geliþim görüþmelerinde aðýrlýk verdiðimiz
konu çocuklarýn dil
geliþimleridir
 çocuklarýn dil sorunlarýnda, konuþma bozukluklarýnda yardým edilir ve
veliler ilgili kurumlara yönlendirilir
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C. 4.b. Dil eðitimi/ Dil geliþimi
C.4.b. Reichenberger Str. 156 A daki yuvamýz
Reichenberger Str. deki yuvamýzda çeþitli dilleri konuþan çocuklar eðitim
görmektedir.
Yuvaya gelen çocuklarýn % 50'si Türkçe, %50'si Almanca, İtalyanca, Arapca,
Fransızca konuþmaktalar (Aralık 2011).
Çocuklarýn konuþtuklarý farklý dillere deðer veriyor ve saygý gösteriyoruz
 çocuklarýn konuþtuklarý çeþitli dillerin yuvada çalýþan personel
tarafýndan da konuþulmasý
 yuvada asýlý olan bildirilerin çeþitli dillerde yazýlmasý
 çeþitli dillerde kitap ve CD’lerin bulunmasý
Pratikte çalýþmalarýmýz:
 çocuklar karýþýk yaþlardan oluþan (1,5 - 5 yaþ arasý) 18'er kiþilik üç
gruba ve 18 - 20 kiþilik (5 - 6 yaþ arasý) bir anaokulu grubuna
ayrýlmýþlardýr.
 her çocuk grubu, kendi anadillerinin dýþýnda ikinci bir dilide
konuþabilen, iki eðitmen tarafýndan yönetilmektedir
 gruplarda konuþulan dil ekseriyetle Almancadýr
 eðitmen çocukla ayný anadili paylaþýyorsa, karþýlýklý konuþmalarda
onunla ana dilinde konuþabilir
 yuvadaki günlük yaþamda konuþma sevinci olan bir atmosfer yaratýlýr
Çocuklarda çok dilliði kolaylaþtýrmak için pedagojik çalýþmalarýmýzda altý
noktaya aðýrlýk verdik:
1.
2.
3.
4.

Çok dilliliðe olumlu yaklaþým
Çocuk toplantýlarý uygulamasý
Kitap okumaya ve hikaye anlatmaya zaman ayýrma
Çeþitli dilleri konuþan çocuklarýn ve yetiþkinlerin varlýðýnýn grup odalarýnýn
þekillendirilmesine yansýmasý
5. Gruplarda proje çalýþmalarý
6. Velilerle beraber çalýþma
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1. Çok dilliliðe olumlu yaklaþým
Çocuklar okul öncesi yaþlarda çok dil öðrenme yeteneðine sahiptirler. Çok dil
öðrenmenin koþullarý:





çok dilli çevre
çok dilliliðe olumlu yaklaþým
çok dilli yetiþkin insanlarýn örnek alýnmasý
çocuklarýn konuþmalarýnda insanlarýn sabýrlarýnýn ve zamanlarýnýn
olmasý
 çok dilli bir yuvada deðiþik, merak uyandýrýcý ve ilginç güncel yaþam
2. Çocuk toplantýlarý
Haftada en az üç kere çocuk toplantýlarý düzenliyoruz. Çocuk toplatýlarýnda önem
verdiðimiz kriterler:
 toplantýlar her iki eðitmen tarafýndan hazýrlanýr ve uygulanýr
 toplantýlar esnasýnda eðitmenler rahatsýz edilmelerine izin vermezler
(telefon, ziyaretçi)
 toplantýlarda Almanca konuþulur
 selamlaþmada, Almanca ya da toplantýda bulunan çocuklarýn
anadillerinde konuþulur
 þarkýlar, özellikle doðum günü þarkýlarý, Almanca ya da doðum günü
çocuðunun anadilinde söylenir
 rakamlar, günler, aylar toplantýda bulunan çocuklarýn dillerinde
öðrenilir
 eðitmenler
çocuklarýn
dillerini
konuþamýyorlarsa,
çocuklarýn
ailelerinden yardým ve destek isterler
 yapýlacak olan faaliyetler tanýtýlýr ve çocuklarýn faaliyetlere katýlmalarý
teþvik edilir. Çocukların önerileri ve istekleri dikkate alınmaya çalışılır
 çocuklar tartýþmaya ve fikirlerini söylemeye teþvik edilir
 çocuklar karar vermeye ve kararlarýnýn nedenlerini söylemeye teþvik
edilir
 eðitmenlerin ve çocuklarýn önerileri demokratik kurallar çerçevesinde
kararlaþtýrýlýr
3. Kitap okumaya ve hikaye anlatmaya zaman ayýrma
Kitap okuma ve hikaye anlatma günlük çalýþmalarýmýzýn önemli birer parçasýdýr.
 okuma esnasýnda eðitmen kendisinin rahatsýz edilmesine izin vermez
(telefon, ziyaretçi)
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 ekseriyetle kitap Almanca okunur
 kitap, çocuklarýn anadillerinde okunur ya da aileden yardým istenir
(eðitmen çocuðun anadilini konuþamýyorsa)
 kitap okumada ve hikaye anlatmada bazý adetler( ritueller) yerine
getirilir, örneðin çeþitli malzemeleri olan bir ''masal bavulu''
 çeþitli dillerde olan resimli kitap ve CD’ler çocuklar için ulaþabilir
yerdedir
4. Çok dilli çocuklarýn ve yetiþkinlerin varlýðýnýn grup odalarýnýn
þekillendirilmesine yansýmasý









yuvamýzda yazýlar çok dillidir
velilere bilgiler Türkçe ve Almanca verilir
çocuk kitaplarý, þarký kitaplarý çocuklarýn konuþtuklarý dildedir
çocuklarýn ürünlerine, resim/el iþleri, çocuklarýn konuþtuklarý dilde,
(eðitmen o dili konuþabiliyorsa) not alýnýr
yuvada konuþma dili ekseriyetle Almancadýr
eðitmen ve veliler aralarýnda istedikleri dili konuþabilirler
veli toplantýlarýnda Almanca konuþulur, gerek duyulursa ve arzu
edilirse tercüme edilir
veli görüþmeleri, ailelerin isteklerine göre, kendi dillerini konuþan bir
eðitmenle yapýlýr

5. Gruplarda proje çalýþmalarý
 Reichenberger Str.de bulunan yuvadaki
proje çalýþmalarý, Oranienstr.de bulunan
yuvadaki gibi uygulanýr
 proje çalýþmasýnýn anahtar kelimeleri,
çocuklar tarafýndan Almanca öðrenilir
 projeyle ilgili þarkýlar, tekerlemeler çeþitli
dillerde öðrenilir
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C.5. Kültürlerarasý, ön yargýlara karþý bilinçli eðitim
Ýki yuvamýzda da konseptimizin aðýrlýk noktalarýndan bir tanesi kültürlerarasý, ön
yargýlara karþý bilinçli eðitimdir. Kültürlerarasý pedagoji bizim anlayýþýmýza göre
ön yargýlara karþý eðitimdir ve yuvamýzda uygulamamýz þöyledir:
 çocuklarýn aile kültürlerine deðer verilir ve saygý gösterilir
 haksýzlýða ve ayrýmcýlýða karþý görüþ belirtilir
 ön yargýlara karþý eðitimin (Anti - Bias - Approach) çocuklara yönelik
dört hedefi günlük yuva çalýþmalarýmýzda gerçekleþtirilir
 ön yargýlara karþý eðitimin pedagoglara yönelik dört hedefi pedagojik
çalýþmalarýmýzda dikkate alýnýr
 persona doll'la çalýþýlýr
 resimli kitaplara ve eðitsel oyun materiyallerine eleþtirel yaklaþýlýr
Çocuklarýn aile kültürlerine saygý gösteriyor ve deðer veriyoruz:











her çocuk kendi ailesini gösteren ''fotoðraf kolajý'' hazýrlar
grup odasýnda her çocuðun ailesi ''aile duvarýnda'' sergilenir
her çocuða ailesinden bahsetmesi için zaman ayýrýlýr ve imkan saðlanýr
her ailenin kendine has bir kültürü vardýr
yuvada bulunan evcilik köþelerinin dekoru, aile kültürlerinin
çeþitliliðini sergiler
çocuklar gruplarýyla yapýlan ev ziyaretleri sayesinde, ailelerin
çeþitliliðini öðrenir
farklý kültürlerde kutlanan bayramlarýn içeriðine iliþkin bilgi edilinir,
kutlamalara önem verilir ve saygý gösterilir
bayramlar din'i içeriðine girilmeden kutlanýlýr
din'i içerikler, fazla detaya girmeden, çocuklarýn yaþlarýna uygun,
sadece bilgilendirme düzeyinde anlatýlýr
davranışlarımızla, giyimimizle yada herhangi bir dinsel sembolle, çocukların
hiç bir din’in etkisi altında kalmamasına özen gösterilir

Haksýzlýða ve ayrýmcýlýða karþý görüþ belirtiyoruz
Birbirimizi, kendi önyargýlarýmýzýn bilincine varmak ve onlarý azaltmak için,
destekliyoruz.
 yuvamýzda haksýzlýða ve ayrýmcýlýða karþý dikkatli ve
davranýyoruz
 yuva dýþýnda haksýzlýða ve ayrýmcýlýða karþý görüþ belirtiyoruz
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 tim toplantýlarýmýzda haksýzlýk ve ayrýmcýlýkla ilgili yaþanan ve
yaþadýðmýz olaylar üzerine tartýþýyoruz
Ön yargýlara karþý eðitimin çocuklara yönelik dört hedefini çalýþmalarýmýzda
nasýl uyguluyoruz?

Hedef 1

: Her çocuðun, deneyim, bilgi ve kendine güvene dayalý, ben kimliðinin
ve ait olduðu grup kimliðinin geliþimini destekliyoruz:
 çocuk, birey ve belirli bir sosyal grubun üyesi olarak, takdir edilir ve
ona deðer verilir
 çocuðun, ait olduðu grup üzerine, bilgisi geliþtirilir (aile, çocuk yuvasý
grubu)

Hedef 2

: Çocuðun, farklý kökenlerden kiþilere açýk olmasýný ve hassas
davranmasýný saðlýyoruz:






Hedef 3

çocuklarýn, kendilerine deðer verme duygularý geliþtirilir
farklý insanlarla beraber olmalarý saðlanýr
farklý insanlarla deneyimlerde bulunmalarý saðlanýr
çeþitli yaþam biçimleri ve aile kültürleriyla ilgili konular hazýrlanýr
aile kültürlerinin müþterek taraflarý ve bunun devamýnda farklýlýklarý
tespit edilir
: Çocuðun önyargýlara karþý eleþtirel düþüncelerini geliþtiriyoruz:

 çocuklarýn, kendilerine ve baþkalarýna haksýz davranýldýðýnda, bunu
farkýna varmalarý ve ifade edebilmeleri, saðlanýr
 çocuklara, insanlarda ki farklý davranýþ biçimleri ve dýþ görünüþleri
üzerine tarafsýz bilgiler verilir (örneðin: çeþitli ten renkleri)
 alay ve dýþlanma durumlarýnda, duygularýný ifade edebilmeleri teþvik
edilir

Hedef 4

: Çocuðun, kendisinin ve diðer bir kiþinin dýþlanmasýnda, kendisini ve
baþkalarýný müdafaa etme yeteneðini geliþtiriyoruz
 çocuklara, farklýlýklar üzerine doðru ve tarafsýz, bilgi verilir
 çocuklarda, haksýzlýða ve dýþlanmaya karþý müdafaanýn, her zaman
yararlý olacaðý bilinci geliþtirilir
 haksýz davranýþlara maruz kalmýþ çocuklar korunur ve güçlendirilir
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Ön yargýlara karþý bilinçli eðitimin, pedagoglara yönelik dört hedefini,
pedagojik çalýþmalarýmýzda gerçekleþtirmeye, gayret ediyoruz

Hedef 1

: Kendi kültürel kökenimiz üzerine bilinçleniyor ve mesleki

davranýþýmýza olan etkisini belirliyoruz

Hedef 2

: Ailelerin eðitim beklentilerini, farklý öðretim ve iletiþim biçimlerini,
nasýl öðrenebileceðimizi belirliyoruz

Hedef 3

: Ýþ yerimizde, okul öncesi eðitimde, genel eðitim siyasetinde ve
pedagojik konseptlerde, tek taraflýlýða ve dýþlanmaya karþý eleþtirel
yaklaþýmda bulunuyoruz

Hedef 4

: Kendimizde, insanlarý, tek taraflýlýk ve dýþlanmaya yönelik konularla
ilgili, diyaloða girmeleri için cesaretlendirme, yeteneðini geliþtiriyoruz

(''Kinderwelten'' hedefleri - Çocuk yuvalarýnda ön yargýlara karþý bilinçli çalýþmalar)
Biz pedagoglar, önyargýlara karþý bilinçli eðitimin, hem çocuklarýn hemde bizim
için olan hedeflerini, çalýþmalarýmýzda uygulamanýn zorluðunun bilincindeyiz.
Bu hedeflere ulaþmamýz için:
 devamlý bu konularla ilgili yuva içinde seminerler düzenlenir
 eðitmenler yuva dýþýnda seminerlere katýlýrlar
 tim toplantýlarýmýzda çalýþmalar, bu konu göz önünde tutularak,
deðerlendirilir

Persona doll'la çalýþma
Oranienstr. ve Reichenberger
Str. deki çocuk yuvalarýmýzda
persona doll' la ( küçük çocuk
büyüklüðünde oyuncak bebek)
çalýþmaktayýz.
Bu çalýþmalar için her yuvadan
dört eðitmen ek bir eðitim
almýþtýr.
Persona doll' la yuvalarýmýzda
çalýþmalarýmýz:
 persona doll'un þahsýna
ait ve belgelenmiþ biyografisi vardýr
 gereksinme duyulduðunda persona doll çocuk grubunu ziyaret eder
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 tek bir çocuðu etkilemeden, önyargý, ayrýmcýlýk ve dýþlanma üzerine
çocuklarla diyaloða girer
 persona doll'la çalýþma belgelenir, film çekilir ve deðerlendirilir

Resimli kitaplara eleþtirel yaklaþýmda bulunma
Resimli kitaplara eleþtirel yaklaþýmda bulunuyor ve çocuk gruplarý için, belirli
kriterleri yerine getiren kitaplar seçiyoruz:
 çeþitli, cinsel roller, kültürel ve etnik kökenler, engellilik ve yetenek,
yaþ, ve mesleklerin sunulmasý
 tarafsýz ve doðru bilgilerin yansýtýlmalarý
 stereo tip, kalýplaþmýþ görüntülerin olmamasý
 farklý gruplarýn (örneðin: aile) güncel yaþamlarýnýn gösterilmesi,
insanlarýn çalýþmalarý, aile yaþamlarý v. s.
 farklý yaþam stilleri ve ailelerin gelir kaynaklarýnýn anlatýlmasý
 farklý din'lere inanan insanlarýn belirtilmesi
 farklý konuþulan dillerin ve yazý kültürlerinin bulunmasý
(ISTA/INA gGmbH Kinderwelten-projesinin kriterleri)

Oyun malzemelerine eleþtirel yaklaþýmda bulunma
Oyun malzemelerine eleþtirel yaklaþýmda bulunuyor ve dikkatle seçiyoruz
Yuvalarýmýzda:
 çocuk þarkýlarýnda ýrkçý ifadelerin kullanýlmamasýna (örneðin: on
küçük zenci)
 oyuncaklarýn ve evcilik köþelerinin
dekoru, insanlarýn çeþitli kültürlerini
yansýtmasýna
 oyuncak
bebeklerin
farklý
ten
renklerinin olmasýna
 dekor eþyalarý olan yastýk, kumaþ ve
resimlerin çeþitli kültürlerden gelen
insanlarýn zevklerini yansýtmasýna
 kýlýk deðiþtirme köþelerinde çeþitli
kostümlerin bulunmalarýna
 çocuklarýn mümkün olduðu kadar az
þablonlarla ve önceden yetiþkinler
tarafýndan
hazýrlanmýþ
kalýp
materiyalleri ile çalýþmamalarýna
dikkat ediyoruz.
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C.6. Spor- ve hareket eðitimi
Çocuklarda, erken yaþlarda hareket
eksikliðinden doðan bazý geliþim
bozukluklarý görülür. Yetersiz
hareketlilik çocuklarýn bütün geliþim
potansiyellerini etkiler. Okul öncesi
yaþlarda çocuklarýn geliþimleri
genellikle hareket ve algýlama yoluyla
gerçekleþir. Çocuklarýn hareket fakirliði
onlarýn zihinsel, duygusal ve sosyal
geliþimlerini olumsuz þekilde etkiler.
Bu nedenden dolayý bizim için, çocuklarla bilinçli hareket ve spor eðitimi
önemlidir.
Yuvamýzda:
 haftada bir kere çocuklar spor dersine katýlýrlar
 çocuklarla yüzmeye gidilir
 çocuklarýn, her gün yuvamýzýn bahçesinde yada bir oyun bahçesinde,
hareketli oyunlar oynamalarýna dikkat edilir
 grup odalarýnda yeterince haraket etmeleri için imkan saðlanýr

C.7. Anaokulu grubu çalýþmalarýmýz
Karýþýk yaþ gruplarýndan gelen çocuklar, okul baþlangýcýndan bir yıl önce her iki
yuvamýzdaki anaokulu grubunda eðitim görmektedirler. Tam kelime anlamıyla
çocuklar gerçekten ‘‘yukarıya’’ çıkarlar, çünkü iki yuvamızda da anaokulu grupları
üst kattadır. Çocuklar okula baþlamadan bir yıl önce eski gruplarından ve
güvendikleri eğitmenlerinden ayrılırlar.
Amacımız çocukların anaokulu döneminde, okul baþlangıcıdan sonra baþarmak
zorunda oldukları konuları denemeleridir:
 yeni bir ortama uyum sağlamak
 yeni kuralları kabullenmek
 özgürlüklerinin sınırlarını bilmek ve sorumluluk almak
 yeni eğitmenlerle (yetiþkinlerle) kontağa girebilmek
 aynı yaþlardan oluþan büyük bir çocuk grubunda kendine yer edinebilmek
 istek ve fikirlerini açık ve net söyleyip savunabilmek
 eleþtirebilmek ve eleþtirileri kabul etmek
 soru sorabilmek ve yardım istemek
 diğer çocukların zayıf ve kuvvetli taraflarını kabul etmek
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 arkadaþlıkların bozulabileceğini, iliþkilerin bitebileceğini görmek, fakat yeni
arkadaþlıkların kurulabileceğini ve yeni iliþkilerin olabileceğini öğrenmek
 farklı arkadaþlıkların olabileceğini görmek
Çocukların kendi yeteneklerinin farkına varmalarını ve kendilerine güven
kazanmaları, anaokulu grubu çalıþmalarımızın esas noktasıdır.
Önemli olan okul hayatına büyük bir merak ve ilgiyle baþlamalarıdır.

Anaokukulu grubunda çocukların ilgileri doğrultusunda projeler iþlenir.
Fakat sabit iki proje her yıl iþlenir:
 Ben bir anokulu grubu çocuğuyum
 Okula baþlıyorum

C.8. Saðlýklý beslenme
C.8. a) Saðlýklý beslenme
Yuvalarýmýzda çocuklarýn saðlýklý beslenmelerine dikkat ediyoruz ve önem
veriyoruz:










günlük taze yemek piþirilir
genellikle kaba öðütülmüþ buðday veya çavdar ürünleri kullanýlýr
yemekler genellikle þekersizdir
kahvaltý yuvada hazýrlanýr (veliler ayda 5,- Euro öderler)
çocuklarýn çeþitli kültürel
yemek
alýþkanlýklarý
dikkate alýnýr
Oranienstr. deki yuvamýzda
domuz eti kullanýlmaz
Reichenberger
Str.deki
yuvamýz vejeteryandýr
yýlda bir kere ''saðlýklý
beslenme''
konulu
veli
toplantýlarý düzenlenir
doðum günü eðlenceleri ve
diðer eðlenceler için velilerden þekersiz içecekler, kekler, meyvalý
pastalar, meyva- ve diðer salatalarýn getirilmesi rica edilir
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C.8.b) Saðlýk eðitimi
Yuvalarýmýz 2006 - 2008 yýllarý arasýnda BKK/VBU Saðlýk sigortasýnýn
(Betriebskrankenkasse/ Verkehrsbau Union) hazýrladýðý bir projeye katýlmaktadýr.
Projenin amacý çocuklarýn ve eðitmenlerin saðlýk geliþimlerini temin etmek ve
sürdürebilmektir. Saðlýk eðitimi konseptimizin bir parçasýdýr.
 yýlda bir kez her grup ''saðlýklý beslenme '' konulu proje hazýrlar
 yýlda bir kez ''saðlýk'' konulu veli toplantýsý düzenlenir
 günlük yuva yaþamýnda çocuklarýn yeterli hareket etmeleri için olanak
saðlanýr
 kötü hava þartlarýnda da dýþarý çýkýlýr ve çocuklarýn hava þartlarýna
uygun giysileri olmasýna dikkat edilir
 çocuklarýn belediyenin diþ doktoru tarafýndan düzenli muayene
edilmeleri saðlanýr
 çocuklar hastalýklardan ve kazalardan korunur
 çocuklarýn sorunlarýnda (geliþim bozukluklarý, aþýrý þiþmanlýk), velilere
yardýmcý olunur
Eðitmen olarak saðlýklý yaþam tarzý hedefliyoruz





saðlýðýmýza dikkat ediyor, rahatlama ve dinlenme için zaman ayýrýyoruz
saðlýklý besleniyor ve yeterince hareket ediyoruz
baðýmlýlýklarýmýzla mücadele etmeyi öðreniyoruz (nikotin, kafein)
bireysel stres ve sorunlarla mücadele yeteneðini geliþtiriyoruz

2007 ve 2010 yıllarında yuvalarımız, ‘’Sağlıklı Yuva’’ olarak ödüllendirilmiştir

C.9. Engelli çocuklarýn entegrasyonu
Sosyal maðdur ailelerin engelli çocuklarýnýn daha çok yardýma ve desteðe
gereksinmeleri vardýr. Bu çocuklarýn aileleri genellikle çocuklarý için bütün
destekleri ve terapileri istenilen þekilde kullanamazlar.
Yuvalarýmýzda birer entegrasyon eðitmeni çalýþmaktadýr.
 engelli çocuklara kiþisel geliþim planý hazýrlanýr
 engelli çocuklarýn aileleriyle düzenli görüþmeler yapýlýr
 ilgili terapistlerle sýký bir beraberlik içinde çalýþýlýr
 Oranienstr. deki yuvamýza yalnýz zihinsel engelli çocuklar alýnýr. Yuva
üç katlý olduðundan ve asansör bulunmadýðýndan, bedensel özürlü
çocuklarýn yuvamýza gelmeleri mümkün deðildir
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 Reichenberger Str. deki yuvamýzda asansör bulunduðundan, zihinsel ve
bedensel engelli çocuklar gelebilirler

C.10. Velilerle eðitim ortaklýðý
Yuvalarýmýzda çocuklarla çalýþmalarýmýzýn baþarýya ulaþmasý için, velilerle sýký bir
beraberlik içerisinde olmamýzýn gerekliliðinin bilincindeyiz.
Velilerle eðitim ortaklýðýmýzýn temeli karþýlýklý saygý gösterme ve deðer vermedir.
 veliler yuva sözleþmesini imzalamadan önce gruplarda gözlemde
bulunabilirler
 çocuklarýn iki haftalýk yuvaya alýþtýrma döneminde eðitmen ve veliler
birbirlerini tanýrlar
 ailelerin eðitim beklentilerine saygý gösterilir
 her grup, veli toplantýlarýnda iki veli temsilcisi seçer
 iki veli temsilcisi VAK'nýn yönetim kurulunda çalýþýr
 yýlda en az iki kere veli temsilcileri toplantýsý düzenlenir
 gruplarda en az dört defa veli toplantýsý düzenlenir
 her çocuk için yýlda iki defa, çocuðun geliþimi üzerine anne babayla
toplantý düzenlenir.
 veliler günlük yuva çalýþmalarýmýza davet edilir
 veliler düzenli olarak yaptýðýmýz çalýþmalar üzerine bigilendiririlir
 eðitim konularýyla ilgili toplantýlar düzenlenir
 velilerden gelen sorulara ve yeni fikirlere olumlu yaklaþýlýr
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C.11. Seminerler
(Kaliteyi koruma ve geliþtirme)
Yuvalarýmýzda pedagojik istekleri yerine getirebilmek amacýyla eðitmenler ve yuva
yöneticileri sürekli kendilerini geliþtirmek zorundadýrlar.
Ýþ yeri anlaþmasýnda aþaðýdaki konular belirlenmiþtir:
 senede iki kere yuvada seminer düzenlenir (ilk ve ikinci dönemde ikiþer
gün)
 seminerlere katýlmak mecburidir
 seminer konularý beraber seçilir ve güncel yuva siyasetiyle ilgilidir.
Örneðin: Berlin Öðretim Programýndan içerikler
 eðitmenler yýlda en az bir kere diðer kuruluþlarýn düzenlediði
seminerlere katýlmalýdýrlar
Kaliteyi koruma ve geliþtirme
 kalitemizi korumak amacýyla, konseptimizin üzerinde çalýþýyor ve
güncelleþtiriyoruz
 2006-2007 yılında iki yuva yöneticisi de, Berlin Öðretim Programý
dahilinde, yuva çalýþmalarýný deðerlendirme (Evaluation) konulu ek bir
eðitim aldý
 iki yuvamızda da, iç değerlendirme (interne Evaluation) yapıldı. 2011
Mayıs ayında Oranienstr. deki yuvamız ‘’Ektimo’’ tarafından dışarıdan
değerlendirildi (externe Evaluation)
 2013’nin Nisan ayında Reichenberger Str. deki yuvamız dışarıdan
değerlendirildi
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D

Beraber çalýþmalar

D. 1. Yuva yöneticisinin rolü
Yuvalar Alman ve Türk kökenli iki yuva yöneticisi tarafýndan yönetilmektedir.
Yöneticiler ekip olarak beraber çalýþýrlar:












pedagojik meslek bilgilerine sahiptirler
birbirlerine danýþýrlar ve birbirlerini desteklerler
kendisinin ve iþ arkadaþýnýn zayýf ve kuvvetli yönlerinin bilincindedirler
sürekli meslek bilgilerini, iletiþim ve sorunlarda çözüm yeteneklerini ek
eðitimlerle geliþtirirler
insanlarla iletiþimde ve diðer alanlarda (örneðin: iþ disiplini) örnek
olurlar
birbirlerini bilgilendirirler
birlikte karar verirler
birbirlerinin vekilliðini üstlenirler
yuvada çocuklarýn, çalýþanlarýn, velilerin ve ziyaretçilerin kendilerini
rahat hissedecekleri ve kabul edilecekleri bir ortam yaratýrlar
çocuklarýn yuvada kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam
yaratýrlar
pedagojik çalýþmalarda eðitmenlerin kendilerini geliþtirmelerini teþvik
ederler ve her zaman yeniliklere açýktýrlar

D. 2. Yönetim Kuruluyla beraber çalýþma
VAK- Derneðinin yönetim kurulu ayda bir kere toplanýr. Dernek üyeleri ve yuva
çalýþanlarý toplantýlara katýlabilirler. Yönetim Kurulu toplantýlarýnda tutulan
protokol, dernek üyeleri tarafýndan okunabilir.
 mali yönetici, yönetim kurulu toplantýlarýný hazýrlar, personel ve finans
meseleleri hakkýnda bilgilendirir
 yuva yöneticileri, çocuk yuvasý iþletmenin, yasal koþullarýnýn
sorumluluðunu üstlenirler (KJHG § 1,9,7,22)
 Yönetim Kurulunu yuvada gerçekleþen önemli konular hakkýnda
bilgilendirirler
 Yönetim Kurulunu pedagojik çalýþmalar hakkýnda bilgilendirirler
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D. 3. Personelle beraber çalýþma
Yuva yöneticileri:











görev ve sorumluluklarýný, baþkalarý için þeffaflaþtýrýllar
yuvanýn ilkelerini ve konseptini çalýþanlara karþý kesin savunurlar
yuvanýn ilkelerinin ve konseptinin gerçekleþtirilmesini saðlarlar
dýþlayýcý ve ayrým yapýcý ifade ve davranýþlara karþý hassas davranýp,
üzerinde dururlar
iþ arkadaþlarýnýn farklý yeteneklerinin algýlanmasýný saðlarlar
eðitmenlerin kiþisel baþarýlarýna deðer verir ve takdir ederler
iþ deðerlendirilmesi için sürekli zaman ayýrýrlar
sorunlarý görürler ve belirtirler, eðitmenleri sorunlarý algýlamalarý ve
üzerinde çalýþmalarý için desteklerler
güncel yuva siyaseti hakkýnda bilgilendirirler ve gerçekleþtirilmesini
saðlarlar
yeni pedagojik ve araþtýrma sonuçlarý hakkýnda eðitmenleri
bilgilendirirler (kitap, pedagojik dergiler)

Beraber çocuk grubunu yöneten iki eðitmenin iþbirliði, baþarýlý bir pedagojik
çalýþmanýn, temelidir. Yuva yöneticileri eðitmenlerin sýký bir beraberlik
içerisinde çalýþmalarýný teþvik amacýyla, koþullar yaratýrlar:
 haftada bir kere eðitmenler, mesai saati içerisinde, rahatsýz edilmeden,
çalýþmalarýný planlarlar ve konuþma fýrsatý bulurlar
 ayda bir kere bütün eðitmenlerle toplantý düzenlenir
 fikir farklýlýklarý üzerine tartýþýlýr ve çözümler aranýr
 konuþulmuþ ve neticelendirilmiþ olaylar yerine getirilir
 eðitmenler yuva atmosferinden sorumludur
 kararlar demokratik þekilde verilir
 eðitmenler birbirlerini destekler ve farklý yetenekler takdir edilir

D.4. Velilerle beraber çalýþma
Yuva yöneticileri:
 yuvanýn ilkeleri ve konsepti hakkýnda velileri bilgilendirirler
 çocuklarla ilgili bütün sorunlarda, velilere yardým ederler ve onlarý
desteklerler
 eðitmen ve veli arasýnda çýkan sorunlarda, onlarý uzlaþtýrýrlar
 ayrýmcýlýða, dýþlanmaya ve haksýzlýða karþý kesin görüþ belirtirler
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Bitiþ
Bu konsept yuva çalýþanlarý tarafýndan hazýrlanmýþ ve yuva yöneticileri tarafýndan
düzenlenerek yazýlmýþtýr. Konseptimiz Eylül 2012 yılında güncelleþtirilmiþtir

Yuva yöneticisi

Yuva yöneticisi

Edith Giere

Nurgün Karhan
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