
KONUM

‘’Ana okuluna giriş’’

Erken eğitime köprü kurmak

Küçük ayaklılar için büyük adımlar 

KONUM

Wangen Şehiri
Kordula Schreiner
Kindergarten Ebnet
Danneckerweg 38
88239 Wangen 
Tel. 07522 22510
kitaeinstieg@t-online.de

İlçe Ravensburg
Koordinasyon ve ağ çalışma kurumu
Friederike Bauer
Jugendamt Ravensburg 
Gartenstraße 107
88212 Ravensburg 
Tel.0751 853216
f.bauer@rv.de
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Abteilung

Isny Şehiri
Sara Finus-Hege
Kindergarten Felderhalde
Spitalhofweg 28
88316  Isny 
Tel. 075623732
kitaeinstieg.isny@t-online.de

Bad Waldsee Şehiri
Liv Rösler 
Fachbereich Schulen, Bildung und Soziales
Hauptstraße 12
88339 Bad Waldsee
Tel.0151 18 55 89 98 
L.roesler@bad-waldsee.de

Ravensburg Şehiri
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Ravensburg e.V.
Angelika Siller 
Kindertagesstatte Villa Kunterbunt
Herrenstraße 41 
88212 Ravensburg
Tel. 0177 35 70 164
angelika.siller@rotkreuz-ravensburg.de

www.rv.de

İlçe Ravensburg



Ravensburg ilçesinde  oturumu gençlik dairesinde olan bir 
ağ  çalışması gerçekleştirilmiştir.  Bu ağ çalışması dört yerleşim 
yerindeki eğitimcilerini  birleştirmektedir.Konumları Wangen 
,Isny,Bad Waldsee ve Ravensburg’tur. Bu dört şehirin  merkez-
leri  Anerkita. Buralarda projeler ve teklifler geliştilmekte ve 
dönüştürülmektedir.Bu dört şehirin  soszal imkanları sayesinde  
aileler,çocuklar ,uzmanlar ve çocuk yuvaları bulunabilecektir.

Kimlerle çalışılacak:

• Dört şehirin çocuk yuvaları

• Mülteciler için sosyal görevliler

• Aile buluşması ve kuşaklar evleri

• Gençlik dairesi

• Okullar

• Doktor ve ebeler

HEDEF

Federal Program  ‘‘Ana okuluna giriş – Erken yaşta  
eğitime köprü kurmak’’

İlgili teklifler İlçe Ravensburg  da denenerek geliştirilmek 
istenmektedir. Amaç erken yaşdaki çocukları Alman eğitim 
sitemine  hazırlamak. Bütün çocuklar eşit şartlarda , milliyetine 
ve maddi durumuna bakılmaksızın, eğitim hakkına  sahiptirler. 
Federal program ve İlçe Ravensburg  bu konu ile ilgili  angaje 
olmaktadır. Erken çocuk eğitimi , bakım ve  eğitim teklifleri, 
bilgilendirme paketleri veya eğitim danışmanlığı ve eşlik etme 
gibi sunumlarla bütün çocuklara açık olacaktır.
Toplumsal bütünleşmeyi sağlamak ,ailelerin katılımı ile müm-
kün kılınmış  olacaktır. Eğitime hak ,saygı ve takdir ön plana 
çıkartılacaktır. İlaveten bu program sayesinde çocuk bakım 
kurumlarının her bir çalışanı  bu proje kapsamında çeşitlilik 
konusunda güçlendirilecektir.

TEKLILERUYGULAMA

Proje çerçevesindeki teklifler:

• Sistem ile ilgili bilgilendirme ve aydınlatma . Gündüz 
çocuk bakım sistemi  ile ilgili bilgilendirme , organizasy-
onlar ,veli toplantıları, açık konuşma saatleri.  Mülteci 
konaklarında ve aile buluşmalarında ( Familientreffs)

• Erken eğitim teklifleri; aile oyun gruplarında , veli –çocuk 
guruplarında, aile eşliğinde ,çocuk ve aile okuma çem-
berlerinde

• Uzman pedagoglar için yeterliliğin sağlanması için çeşitli 
Workshoplar,idmanlar ,teke tek görüşme ,ana diline  
sahip yol göstericiler.

• Ağ çalışmaları;  çalışma  grupları, yuvarlak masa ve 
uzman kişi toplantıları şeklinde olacaktır.


