Kısaca Haus der Kinder
Emser Straße
Mimari açıdan ilgi çekici ve ağaçlarla çevrili
bir çevreye konumlandırılmış olan Haus der
Kinder Emser Straße 2021 yılında açılmıştır.
Toplamda 72 çocuğun 18 kişilik 4 gruba
ayrıldığı ana okulunda 2 ile 6 yaş arası
çocuklarla genişletilmiş ana okulu konseptine
göre ilgilenilir. Tüm grup odaları fonksiyonel
bir mutfakla donatılmıştır. Zemin katta ise
çok fonksiyonlu bir spor odası bulunmaktadır.

Açılış saatlerimiz

EVIM Bildung gGmbH
Evim Bildung gGmbH EVİM‘in bir yan kuruluşudur
ve kamu yararına çalışır. Çeşitli eğitim seçenekleriyle
çocukları ve gençleri özgür ve bağımsız bir hayat
kurma yolunda destekler.

Sizin için buradayız
Ana okulumuzu yakından mı tanımak istiyorsunuz?
Sizinle seve seve bir görüşme ayarlayabiliriz. Bunun
için lütfen bizimle irtibata geçin. Sizinle ve
çocuğunuzla tanışmak için sabırsızlanıyoruz.
İlgili kişi::

Açılış saatlerimiz pazartesiden cumaya,
saat 7:30 ve 16:00 arasıdır.

Birgit Fetz-Kappus,
Haus der Kinder Emser Straße
müdiresi

Hessen eyaletinin yaz tatillerinde üçüncü ve
dördüncü haftalarda, kış tatillerindeyse 21 Aralık
ve 3 Ocak tarihleri arasında, ayrıca Rosenmontag
ile Himmelfahrt ve Fronleichnam günlerinden
sonra da kapalıyız.

Bize ulaşmak için:

EVIM Bildung | ana okulları

EVIM Bildung gemeinnützige GmbH
Haus der Kinder Emser Straße
Emser Straße 1a
65195 Wiesbaden
Tel 0611 94587090
Mai: kita.emserstraße@evim.de
www.evim-bildung.de

Haus der Kinder
Emser Straße
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Insanların bize ihtiyaç duydugu yerdeyiz

Ebeveynlerle çocukların refahı
için çalışıyoruz

Haus der Kinder Emser Straße Bergkirchenviertel
ve İnnere Westend arasında merkezi bir konuma
sahiptir. Ana okulumuzdaki birlikteliğimiz de, tıpkı
bu iki semtte olduğu gibi çok kültürlü ve dünyaya
açık şekillenmiştir. Herkese kültürel zenginliği
tecrübe etme şansını tanıyoruz. Hristiyan
bayramlarını aktif olarak kutluyor, diğer dinlerin
bayramlarını da işimize dahil ediyoruz.

Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun ve onların
ihtiyaçlarını en iyi sizler bilirsiniz. Önerileriniz ve
tavsiyeleriniz çocuklarınızla çalışabilmemiz için
önemli bilgiler. Bu nedenle, çocuğunuzun gelişimi
hakkında düzenli olarak bire bir görüşmelerde sizi
bilgilendiriyor ve belirli konuların görüşüldüğü veli
toplantılarına davet ediyoruz. Ayrıca özel festivaller
ve kutlamalar düzenlemekten mutluluk duyuyor ve
sizlerle bu konu hakkında vakitlice iletişim kuruyoruz.

Alıştırma dönemi
Doğa eğitimi
Büyük şehirlerdeki çocukların doğayı keşfetmek ve
dışarıda oynamak için genellikle çok az fırsatları vardır.
Bu nedenle çocukların bu deneyimini etkinleştirmeye
büyük önem veriyoruz. Çocukların yaratıcılığını, özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını geliştirmek için,
eğitimcilerimiz her gün çocuklarla dışarı çıkıyor. Parklar
ve oyun alanları çok yakın ve yürüme mesafesinde. Ana
okulumuzun hemen önündeki otobüs durağı sayesinde
biraz daha uzak mesafelere, mesela ormana da küçük
geziler yapıyoruz.

Montessori pedagojisi

Beslenme

Her çocuğu olduğu gibi, ilgi alanı, yeteneği ve
ihtiyaçlarıyla kabul ediyor, becerilerini geliştirmeleri için
destekliyoruz. Bu noktada Maria Montessori‘nin ilkesi,
„Kendim yapmama yardım et‘‘ (Hilf mir, es selbst zu
tun.) ilkesine göre çalışıyoruz. Bu şekilde çocukları
bağımsız olmaya ve bir toplulukta olmaktan keyif
almaya teşvik ediyoruz. Hareket geliştirme, dil becerisi ve sağlıklı beslenme, ana okulundan ilk okula geçiş
çalışmalarımızın zorunlu bir parçasıdır.

Çocuklara lezzetli ve sağlıklı yiyecekler sunuyoruz. Buna
kahvaltı, sıcak bir öğle yemeği ve öğleden sonra hafif bir
atıştırmalık da dahil. Mümkünse bölgemizin taze sebze
ve meyvelerinden kullanırız. Sabahları şeker tüketmeyiz.
Elbette özel yeme alışkanlıklarını da (mesela alerjiler)
dikkate alıyoruz. Ayrıca gruplardaki alçak tezgahlı çocuk
mutfakları sayesinde çocukları yemeklerin
hazırlanmasına katkı sağlamaya teşvik ediyoruz.

Sizinle birlikte, çocuğunuzun ana okuluna adım
adım alışmasına yardımcı oluyoruz. Bu sizin ve
çocuğunuzun yeni bir yaşam evresine başlangıcını
kolaylaştırır.

Ekibimiz ve iş birliklerimiz
Montessori pedagojisi, hareket ve doğa eğitimi yoluyla işimizin kalitesini sağlıyoruz. Geleceğin pedagoji uzmanları için bir eğitim kurumuyuz ve öğrenci
stajlarında da gençleri destekliyoruz.
Birlikte çalıştığımız diğer eğitim kurumları:
KiEZ (KinderElternZentrum Westend), Blücherschule, Anton- Gruner- Schule ve Riederbergschule

