
Opstapje

 Opstapje   Hollandaca olup, “Adım-Adım“ 
anlamına gelmektedir.

 Opstapje   Çocuğunuzun gelişmesini teşvik ederek, 
hayat başlangıcındaki şansını yükseltir. 

 Opstapje   Çocuğunuza yeni ve çok kapsamlı 
Öğrenme Deneyimleri sağlar.

 Opstapje   Çocuğunuza olan ilişkinizi güçlendirir.

 Opstapje   Sizi çocuğunuzun eğitimi ve teşvikinde 
destekler.

 Opstapje   Kısacası Aileniz için mutluluk ve oyunu 
birlikte getirir.

ERKEN EĞÍTÍM
PROGRAMI

6 aylık ve üstü çocukları
olan Aileler için

Neukirchener
Erziehungsverein

Opstapje
Adım-Adım

Aile olarak ve Yalnız Yetiştirenler
 çocuklarının eğitimi ve  
teşvik edilmesinde ADIM-ADIM 
  pratik destek alacaklardır. 

  Bölüm yöneteni 
Siegfried Bouws 
Herkweg 8 · 47506 Neukirchen-Vluyn 
Fon: 02845 / 392 - 3270 · Fax: 02845 / 392 - 3287 
siegfried.bouws@neukirchener.de

  Yöneticisi Opstapje için 
Ursula Wolf · Familientherapeutin 
Münsterstraße 38 · 40476 Düsseldorf 
Mobil: 0163 / 7986632 
ursula.wolf@neukirchener.de

  Koordinatörler Opstapje için 
Ellen Tacke-Wollberg · Mobil: 0163 / 7986528 · (WES) 
Diane Ehrentraut · Mobil: 0163 / 7986653 · (DU) 
Cordula Weisz-Fischer · Mobil: 0163 / 7986513 · (GEL, MO) 
Melanie Hellmann · Mobil: 0163 / 7986552 · (D)

  Türkçe konuşan ev ziyaretçisi 
Hava Ceran · Mobil: 0157 / 71461402

Daha fazla bilgi için bu adreste bulabilirsiniz: www.neukirchener.de

Neukirchener
Erziehungsverein
Verbund Ambulanter Hilfen
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Adım-Adım evinizde gerçekleşmektedir.

Çalışanlarımız haftada bir gün, yaklaşık bir  
saatliğine Ailenize (Evinize) gelecektir.

Ve aşağıdaki somut yardımlar sunulacaktır:

   Çocuklarınızın gelişmesinde teşvik etmek

  Çocuklarınızın hayata başlamalarındaki  
şanslarını iyileştirmek

  Günlük hayatta oyun imkânlarını oluşturmak ve

  Birlikte uygulanacak faaliyetlerle, çocuklarınız 
arasındaki bağı kuvvetlendirmek  
 

Ayrıca bizler sizlere düzenli olarak diğer aileler ile  
buluşma imkânları Sunarak, aşağıdaki kazanımları  
elde etmenizi sağlayacağız:

  Çocukların eğitiminde diğer ailelerle bilgi ve  
deneyim alış-verişi

  Çocuklarınızın gelişme süresinde sorularınıza  
faydalı bilgilerin verilmesi

  Çocuklarınıza etkin rehberlik güvencesi

ADIM-ADIM

Çocukların her biri kendi kişiliğine sahip bireyler olarak 
desteklenmeli ve teşvik edilmelidirler!

Adım-Adım Programına katılan çocuklar,

  Katılımcı oyunla öğrenecekler

  Duyularını güçlendirecekler

  Kelime hazinelerini geliştirecekler

  Yeni şeyleri sürekli ve tekrarlayarak deneyecekler

  Kendi kişiliklerini öğrenecekler

  Kendilerine güven kazanacaklar

  Aileleriyle eğlenecekler

Daha iyi bir gelecek için
Öğrenimde Teşvik 

Anne-Baba ve Yalnız
Yetiştiricilere Öneriler 

  Anne-Baba olarak, aile ve ev ortamında kendi yete-
nek ve deneyimlerinizi geliştirme şansınızı kullanın.

  Hiçte kolay olmayan çocuk eğitimi ve teşviki  
konularında somut yardımlardan faydalanın.

  Çocuğunuzla birlikte yeni şeyler öğrenerek, 
çocuğunuzdaki yenilikleri keşfedin.

•  Çocuğunuzu  
izleyin.

•  Çocuğunuzu  
dinleyin.

•  Çocuğunuzla 
konuşun.

•  Çocuğunuzla  
birlikte oynayın.

•  Çocuğunuzu  
cesaretlendirin.

•  Çocuğunuzun  
kendi girişimlerini 
dikkate alın.
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