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KAYIT

AILE MERKEZI

     „kalbimizle el ele“

Kayıtlar her zaman Greven‘deki gençlik dairesi  
aracılığıyla yapılır. Bu tarihlerde size tüm tesisi  
göstermekten mutluluk duyacağız. Bu randevular için  
biraz zaman taniyin.

ADRES

DRK-Anaokulu Greven
Aile merkezi
Clara-Schründer-Str. 42 · 48268 Greven
Telefon: 02571-952520

E-Mail: drk-kindertg@osnanet.de
Internet: www.drk-kita-greven.de

Çalışma saatleri / açılış saatleri
Büro: montags-freitags   8.00 - 16.00 Uhr
Anaokulu: montags -freitags  7.00 - 17.00 Uhr

İŞBIRLIĞI ORTAĞI

• DRK erken müdahale merkezi Greven

• Greven eğitim danışma merkezi

• Evlilik ve aile hizmeti Greven

• Çocuklar için gündüz bakımı Greta  
 ve gençlik bürosu Greven

• Mesleki terapistler ve konuşma terapistleri

• Aile Eğitim Merkezi

• Şehir Kütüphanesi

• VHS

• Münster Çocuk Esirgeme Kurumu

ve daha fazlası

DRK himayesinde bir aile merkezi olarak bize emanet  
edilenlere yerel dernek Greven sunuyoruz Çocuklara  
bireysellik ve sevgi dolu bir ortam,eğitim desteği.

Farklı çocuklara ve ailelere destek ve destek sunma  
hedefini takip ediyoruz.

Yaşam durumları ve farklı ihtiyaçları olan sağlamak.

• okul öncesi eğitim

• Ebeveynler ve aileler için teklifler

• Bakım teklifleri

• Günlük dil desteği

•  İşbirliği teklifleri

Tekliflerin günlük yaşama yakın olacak ve herhangi bir 
engelleme veya mekansal engel olmadan kullanılmak 
üzere tasarlanması önemlidir.

Devleten kabul edilmiş bir Anaokuluyuz.

AILE MERKEZI  
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GRUPLAR 

DRK aile merkezi 4 aydan 6 yıla kadar,  
Çocuklar yaşlarına göre, farklı gruplara ayrılır: 

• YEŞIL GRUP

• MAVI GRUP

• SARI GRUP

• KIRMIZI GRUP

• MOR GRUP

ÇOCUK BAKIMI ZAMANLARI 

Çocuğunuzun bakımı için Haftada 25, 35 veya 45 saat 
rezervasyon yapabilirsinız.

Aile merkezi Pazartesi günleri - Cuma günleri 
07:00-17:00 saatleri arasında açık

BESLENME 

45 saat boyunca tarafımızdan bakılan çocuklar için  
öğle yemeği sunuyoruz. Kahvaltı ve içecekler tesisimizi 
ziyaret eden tüm çocuklar için mevcuttur.

Çocukların sağlıklı beslenmesine ve dengeli beslenmeye 
dikkat etmesine büyük önem veriyoruz tüm yemeklerde. 
Öğle yemeği her gün Mutfak Takımı taze hazırlanmış.

KAVRAMSAL YÖN 

DRK aile merkezi, NRW eğitim sözleşmesine dayanan  
„duruma yönelik yaklaşım“ eğitim anlayışına göre 
çalışmaktadır.

Gözlemlere ve hedeflere göre bir eylem planı oluşturulur. 
Bu şekilde, eğitim ortamı çocuğun durumuna ve genel 
koşullarına göre tasarlanmıştır.

FARKLI EĞITIM ALANLARINA GENEL BAKIŞ 

• Hareket

• yaratıcı tasarım

• Dil ve medya

• Temel deneyim: okuma, yazma ve aritmetik

• sosyal öğrenme / sosyal beceriler

• Doğa ve fiziksel olaylar

• Müzik ve ritim

• Kültürlerarası eğitim

• sağlıklı beslenme

BIZIM TAKIM 

DRK aile merkezimizde 18 pedagojik uzman bir  
grupta çalışmaktadır.

DESTEK VE TEKLIFLER

Bireysel desteğe büyük önem veriyoruz çocukların  
ve ailelerinin desteğiyle. İlgili fonlama teklifleri, İhtiyaçlar 
ve özenle seçilir ve Kullanılmış. 

ÇOCUKLAR IÇIN FINANSMAN TEKLIFLERI 

• Okul öncesi çocuklar için özel destek

• Günlük dil desteği

• Proje ve eylem öğleden sonraları

• Engelli ve engelli olmayan çocukların dahil edilmesi

• Ritim

• FlyMusic

• İngilizce

AILELERE YÖNELIK TEKLIFLER 

• ebeveynlerle sürekli konuşmasi 
 Çocuğun gelişim düzeyi

• bireysel eğitim ve aile danışmanlığı, 
 ayrıca dış uzmanlarla işbirliği içinde

• Ebeveynlere açık istişare saatleri danışma  
 ve erken müdahale merkezi

• Aile merkezi olarak ebeveynlere özel teklifler

BAKIM  EĞITIM  GELIŞME  


