
 
 
 
 
 
 
 

Sevgili Veliler, 
 

Sizi ve ailenizi ama özellikle çocuğunuzu bu mektupla canı gönülden selamlıyoruz, hoş geldiniz. 

Çocuğunuzun gündüz bakımevi (kurum)’ne başlaması onun Almanya’ya alışması konusunda büyük 

bir şans teşkil eder ve bu konuda önemli bir rol oynar. Çoçuğunuz kurumda biraz da olsa normaliteti 

yaşar,  olumlu deneyimler edinir, diğer çocuklarla oynar ve çok fazla şey öğrenir. Öğrenecekleri 

şeylerden biri de almancadır.Unutmayalım ki çocuklar yaşıtlarının arasında çok hızlı öğrenirler. 
 

Gündüz bakımevinde yasal bir hak olarak ve ücretsiz kontenjan  
 

Almanya’da bir yaşını doldurmuş her çocuk yasal olarak gündüz bakımevlerinde kontenjan hakkına 

sahiptir ve iki yaşını doldurduktan sonra ise Rheinland-Pfalz eyaletinde kurumlar onlar için 

ücretsizdir. Çocuklar gündüz bakımevlerine yarım ya da tam gün gidebilirler. Yarım gün giden çocuk 

sabahtan öğleye kadar ve öğlen arasından sonra kurum hizmetinden yararlanırken tam gün giden 

çocuklar öğlen arasında da kurumda kalarak orada öğlen yemeklerini yerler. 
 

Gündüz bakımevinin ödevleri ve çocuğu kuruma alıştırma 
 

Gündüz bakımevinin görevleri çocukların eğitimi, öğretimi ve bakımıdır. Ancak kurumlar çocuk 

yararını korumakla da yükümlüdürler. Amaç, kendi sorumluluğunu taşıyabilen ve topluluk halinde 

yaşamayı becerebilen bireyler yetiştirmek, onların ilgi alanlarını ve dünyaya duydukları merakı 

desteklemektir. Bunun için kurumlar gereğini yerine getirirler ; mesela kurumun iç alanları 

çocukların oyuncakları ve diğer materyelleri  kendi başlarına deneyebilecekleri ve 

kullanabilecekleri şekilde düzenlenir. Öğretmenler  de çocuğun neye ilgi duyduğunu 

gözlemleyerek onlara ilgi alanlarını geliştirecek önerilerde bulunurlar. Aynı zamanda da 

akranlarıyla oynama imkanına sahip olan çocuk, onlardan ve onlarla beraber öğrenir. 
 

Çocuğunuzun öğretmeniyle ilişkisinde öğretmenine duyduğu güven kendisini iyi hissetmesi 

açısından çok önemlidir. Çocuk, gündüz bakımevine başlarken ilk günlerde yalnız başına degil 

ailesinden biriyle beraber kurumda vakit geçirir. Çocuğun yanında velisi olmadan kaldığı zaman 

yavaş yavaş artırılarak kuruma ve öğretmenlerine alıştırılması sağlanır. Alıştırma süreci yaklaşık 

olarak dört hafta sürer ve velilerle ayrıntılı bir şekilde konuşulur. 
 

Öğretim ve Eğitim işbirliği 
 

Çocuklarınızı en iyi tanıyan sizler, ebeveyn olarak gündüz bakımevlerinin en önemli ortaklarsınız. 

Çocuğunuzun neyi severek yediğini, nasıl sakinleştiğini ve en sevdiğini oyunu en iyi siz bilirsiniz. 

Bu yüzden de kurumlar sizinle işbirliği halinde çalışmak isterler. İşbirliği halinde çalışma çok çeşitli 

şekillerde vukuu bulur: Çocuğu kuruma bırakırken ve alırken yapılan konuşmalar, öğretmenle 

randevulu yapılan görüşmeler, veli toplantıları ve veli öğleden sonraları vb gibi. 
 

İşbirliği halinde çalışmanın esasları kurum sahipleri1 
 ile yapacağınız eğitim sözleşmelerinde 

düzenlenmekte olup bununla ilgili olarak kurum tarafından size detaylı bilgi verilecektir. 
 

Eğitimden ne anlaşıldığı hususunun konuşulup tarşılması gerekir. Bu sebeple, kurumdaki eğitim 

çalışmaları hakkında lütfen sorular sorunuz ve çocuğunuzun eğitim ve terbiyesinde sizin için neyin 

önemli olduğunu bize bildiriniz.  

 
1 Kurum sahipleri genellikle yerel idareler, protestan  ya da katolik kilisesi daha doğru bir ifadeyle ebeveyn insiyatifleridir . 



 
 
 
 
 
 
 

Başlangıçta öğretmenleri daha iyi anlayabilmeniz için diğer ailelerden size tercümanlık etmeleri 

konusunda yardım talep ediniz ve birlikte çalışmanın avantajlarından yararlanınız. Bu aynı zamanda 

kurumda bulunanlarla temas kurmanızda da katkı sağlayacaktır. 
 

Dini eğitim 
 

Gündüz bakımevlerinde çocukların ve yetişkinlerin farklı sosyal kökenden, milletten, kültürden ve 

dinden olanlarla karşılaşması pek tabidir. Dini eğitim bütün kurumlarda bir konu olarak ele alınır. 

Fakat Rheinland-Pfalz eyaletinde devlet gündüz bakımevlerinin yanısıra hizmet veren aile 

insiyatiflerinin, mesela protestan ve katolik kileselerinin dini gündüz bakımevlerinde hiristiyanlığın 

günlük yaşam üzerindeki etkileri gözle görülür şekildedir. Farklı inançtan ve dinden olan kişiler ve 

çocuklarıda elbette bu kurumlara gidebilirler. Ancak kayıt esnasında dini eğitimin nasıl verildiği ve 

nasıl yaşandığı konusunda bilgi alınması gerekir.  

 
Anadil, dil eğitimi ve dil eğitimine destek 

 
İnsan dil vasıtasıyla çevresi ile ilişki kurar ve çevresini anlar; bu yüzden de çocuğunuzun almancayı 

öğrenmesi çok önemlidir. Biz yetişkinlerden farklı olarak çocuklar yabancı bir dili hızlıca öğrenirler. 

Çocukların dil öğrenmelerinde akranlarıyla gündüz bakımevlerinde kurduğu ilişki önemli bir rol 

oynar. Yeni bir dil öğrenilmesinde göz ardı edilmemesi gereken diğer bir hususta çocuğun anadilini  

biliyor olmasından duyduğu gururun buna sunduğu katkıdır. Ayrıca anadilini iyi konuşan çocuk 

çevresinden gördüğü kabul ve takdir sayesinde yeni bir dile merak duyar ve öğrenmeye yeltenir. 

Öğretmenler de bunu bilir ve desteklerler.   
 

Göçmen kökenli çocukların sayısının fazla olduğu kurumlarda lisan teşvik programları ve farklı 

kültürleri bilen uzman personel ile bu süreç desteklenir. Bu alanda görevli personelin bir kısmı 

kendileride göçmen kökenli olduklarından yabancı bir dünyada nasıl doğru yol bulunacağının ne 

demek olduğu iyi bilirler ve bu konuda fazlaca deneyim sahibidirler.  

 
Diğer destek programları ve önerileri olarak Gündüz bakımevleri   

 
Almanya  genç ailelere çok farklı şekillerde destek sunar. Genellikle gündüz bakımevlerinin semtteki 

diğer kurum ve kuruluşlarla iyi bir iletişim ağı vardır. Dolayısıyla kurumlar ailece yaralanabileceğiniz 

diğer olanaklar hakkında da bilgi sahibidirler. Ayrıca diğer velilerde bölgedeki olanaklardan, mesela 

danışma merkezlerinden, aileler için dil kurslarından ve derneklerden haberdardırlar. Lütfen çevrenizde 

sahip olduğunuz imkanları almancayı öğrenmek ve Almanya’ya adepte olabilmek için kullanınız. 

Örneğin sportif faaliyetler alanında çok fazla dernek vardır ve bunlar aracılığı ile yeni ilişkiler 

kurabilirsiniz. Böylelikle hem diğer kişilerle çocuk eğitimi hakkında görüş alışverişinde bulunabilir 

hem de size psikolojik yük olan konuları mesela kaçış, sınır dışı edilme gibi kötü tecrübelerinizi 

paylaşarak rahatlayabilirsiniz. Cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin. Öğretmenler ve diğer velilerle 

sorular sorarak, konuşarak ilişki kurmanın yollarını arayın. Buna değdiğini göreceksiniz! 
 

Tahayyül edebileceğiniz en güzel hayata Almanya’da sahip olmanız dileğimizle ! 


