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Çocuk gündüz bakımevinde
demokrasi ve çeşitlilik
Çocuklar için gündüz bakımevleri ve bakım yerleri aile dışındaki ilk eğitim ve terbiye kurumları olarak çok büyük bir
öneme sahiptir. Bu yerler, çocukların çeşitliliği ve demokrasiyi deneyimledikleri yerlerdir. Ancak, artan demokrasi
ve insan karşıtı eğilimler açısından, çocuk gündüz bakımevinin faaliyet alanında dahi uzmanlar zorlu görevlerle karşı
karşıya.
Bu anlamda ortaya çıkan sorular:
• Çocuk gündüz bakımevinde demokrasi bir yaşam şekli
olarak nasıl tutarlı şekilde hayata geçirilebilir?
• Çeşitliliğe saygı nasıl teşvik edilebilir ve ayrımcılığa karşı
koruma nasıl sağlanabilir?
• Demokrasi ve insan karşıtlığına karşı hangi stratejilere
ihtiyaç var?
Tam da bu noktada "Çocuk gündüz bakımevinde demokrasi ve çeşitlilik" devreye giriyor. Hedef, çocuk gündüz bakımevinde demokrasi ve çeşitlilik eğitimini güçlendirmek ve
daha fazla geliştirmektir. Anaokulu ve çocuk gündüz bakım
yerlerindeki uzmanların pedagojik çalışmaları dışında proje, anaokulundan ilkokula geçişi ve eğitimcilerin eğitimini
de dikkate almaktadır. Böylece, erken çocukluk dönemindeki eğitimde demokrasinin ve çeşitliliğin sürdürülebilir
bir şekilde pekiştirilmesi için önemli eylem düzeyleri ele
alınmaktadır.

"Çocuk gündüz bakımevinde demokrasi ve çeşitlilik", Freie
Wohlfahrtspflege und Arbeitsgemeinschaft für Kinderund Jugendhilfe – AGJ (Serbest Sosyal Hizmetler ve Çocuklar ve Gençlere Yardım için Çalışma Topluluğu Çatı Örgütleri) çatı örgütlerinin ortak bir projesidir. "Demokrasiyi yaşamak!" (2020 – 2024) adlı federal program kapsamında
eşlik eden proje olarak desteklenmektedir. "Çocuk gündüz
bakımevinde demokrasi ve çeşitlilik" ilk proje aşamasının
(2017-2019) başarılı işbirliğine binaen devam ederek, bu
aşamayı daha da geliştirmektedir.

Sosyal Yardım Derneklerinin
kendi projeleri
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband (İşçi Sosyal Yardım
Kuruluşu Federal Birliği)

Demokrasiyi güçlendirmek (Strengthen Democracy).
Çeşitliliği geliştirmek (Create Diversity).
(DEVI)
– Çocuk gündüz bakımevinde özdüşünümsel ve önyargıya
duyarlı karşılaşmalar

Eşlik eden proje iki bölümden oluşmaktadır:

"Demokrasi biziz. Çeşitlilik biziz" ve "Çocuklara önyargı

1. "Demokrasiyi yaşamak!" federal programındaki proje

bilinciyle yaklaşmak" adlı AWO Projelerinden hareketle

sorumlularına eşlik etme ve onları destekleme:
İhtiyaç odaklı bilgi paylaşımları ve iletişim ağı hizmetlerinin
yanı sıra, danışmanlık ve kalifikasyon hizmetlerine aracılık
sağlanarak, birlik, eyalet ve belediyeler düzeyinde önemli er-

yeni proje, şimdiye kadarki sonuçların tutarlı geliştirilmesini ve bağlantısını oluşturmaktadır. Projenin ana unsuru
"Çocuk gündüz bakımevinde kalitenin önemi" adlı geliştirme programıdır. Bununla da çocuk gündüz bakımevinde

ken dönem eğitimi ile ilgili proje sorumluları ele alınmaktadır.

tutum, önyargı bilinci, katılım ve çarpan çeşitliliği konularını

2. "Çocuk gündüz bakımevi" faaliyet alanından uzmanlara

larına ve profesyonellere demokrasi ve çeşitliliğin hayata

ve çarpanlara eşlik etme ve onları destekleme:
Bu noktada sosyal yardım dernekleri kendi yapılarında
kendi alt projelerini hayata geçiriyorlar. Alt projeler aşağıda ve
www.duvk.de/ueber-uns/projekte internet sayfasında
tanıtılmaktadır.

öğreten ve böylece yerel kurumlara, sosyal hizmet kurumgeçirilmesine ve sürdürülebilir bir şekilde güvence altına
alınmasına yardımcı olunmaktadır.

Deutscher Caritasverband (Alman Katolik Hayır Kurumu),
temsilcisi KTK-Bundesverband (Çocuklar için Katolik
Gündüz Bakımevi Federal Birliği)

Demokrasi emekleme döneminde
Katolik anaokullarında katılım ve çeşitlilik
KTK-Bundesverband, proje ile anaokullarını, eşit çeşitlilik,

Paritätischer Wohlfahrtsverband (Ortak Sosyal Yardım
Kuruluşu)

Çocuk gündüz bakımevinde
katılım ve demokrasi eğitimi
Proje, çocukların katılımı, şikayet yöntemi, çocuk hakları ve
çeşitliliğin düzenlenmesi gibi konularda bilgi ve geliştirme

demokratik katılım ve dışlanma ve eşitsizliğe karşı toplum-

hizmetleri kapsamaktadır ve özellikle de eğitim uzmanlarına,

sal görev üstlenen yerler olarak geliştirilmesinde uzmanları

çocuk gündüz bakım personeline ve uzman danışmanlara

ve sorumlu kurumlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu

yöneliktir. Önümüzdeki beş yıl içerisinde bir karma eğitim

amaçla da bu proje kapsamında ilk destek aşamasından elde

hizmeti oluşturulacaktır, bu eğitim sistemiyle uzmanlar,

edilen sonuçlar bölgede sürdürülebilir şekilde uygulana-

demokrasi eğitimini hayata geçirmedeki ilk adımlarda destek

caktır. Bunun yanında KTK-Bundesverband, bakışını eğitim

sağlayacaktır. Bu konuda uzman ekipler kendilerine uygun

meslekleri için eğitim sistemine çeviriyor ve bunun için

tematik başlangıç noktasını kendileri seçebilirler.

demokrasi yönelimi ve çeşitlilik yetkinliği odaklı eylemler

www.kita.paritaet.org altında mevcut birçok bilgiye, mini

belirliyor.

dokümantasyonlara, çalışma yardımcılarına ve açıklayıcı
videolara ulaşabilirsiniz.
Bundesverband für Kindertagespflege (Çocuk gündüz
bakımı için Federal Birlik)

Çocuk gündüz bakım hizmetinde
demokrasi ve katılım
İlk destek aşamasının sonuçlarına bağlı olarak BVKTP’nin
projesi, katılımın yapısal olarak pekiştirilmesini ve çocuk
gündüz bakım hizmetlerindeki kurum ve kişilerin demokratik yetkinliklerini desteklemek istiyor. Burada önemli
bir çarpan rolü, çocuk bakım personelinin kalifikasyonunda
ve eğitiminde uzman danışmanlar ve konuşmacılar tarafından üstlenilmektedir. Eğitim, uzman toplantıları ve çalışma
yardımı ile bu hedef gruplar güçlendirilmelidir. Aynı şekilde,
eyalet dernekleri ve çocuk gündüz bakım büroları, genel
olarak çocuk gündüz bakımında demokrasi ve katılımın
kalite boyutlarını belirlemek için ele alınmaktadır.
İşbirliği yapılan kurum

Diakonie Deutschland (Dinsel Sosyal Yardım KurumuAlmanya)

Protestan anaokullarında ve aile eğitimi veren
kurumlarda demokrasi eğitimi
Projenin amacı, demokratik eylem yetkinliklerini daha da
güçlendirmek ve Protestan çocuk gündüz bakımevinde ve
aile eğitim yerlerindeki uygulamalarda demokrasi eğitimi
süreçlerinin deneyimlerinin paylaşılmasını kolaylaştırmaktır.
Bir yandan teknik danışmanlıklar (örn. çarpan eğitimleri)
ve eğitim uzmanları (uzman toplantıları) için iyi yerleşmiş
ve talep edilen formatlar geliştirilmeye devam edecektir.
Diğer yandan yeni destek aşamasında, eğitimcilerin
eğitiminde ve aile eğitim kurumlarında yer alan katılımcılar,
katılımcı yapıların sağlanması ve denenmesi ve demokratik
eylem yetkinliklerinin desteklenmesi konusunda duyarlı
hale getirilmekte ve güçlendirilmektedir.

Deutsches Rotes Kreuz (Alman Kızıl Haç)

Demokrasiyi yaşamak – Anaokulundan ilkokula
geçişte ebeveynlerin katılımı
Ebeveynlerin katılımı ve demokratik eylem yetkinliklerinin
güçlendirilmesi
Anaokulundan ilkokula geçiş, ebeveynlerin eğitim konusundaki ilk kararlarından bir tanesidir. Bu bağlamda anaokullarının, kreşlerin, ilkokulların ve ailelerin işbirliği çocukların gelecek eğitim hayatını önemli ölçüde şekillendirebilir. Buna
ek olarak, eğitim kurumlarındaki olumlu katılım deneyimleri,
çocukların ve aile üyelerinin demokratik eylem kabiliyetlerini güçlendirebilir. Projenin amacı, çeşitliliğe duyarlı ve
ayrımcılıkla mücadele eden pedagojik uygulamaların daha
da geliştirilmesinde eğitim uygulamalarını desteklemek ve
anaokulundan ilkokula geçişi şekillendirmede aile üyelerini
katılıma teşvik etmektir. Model olarak bu, farklı katılım formatları ve eğitimler kullanılarak üç yerde uygulanacaktır.

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)
(Almanya'da Yahudilerin Merkezi Sosyal Yardım Merkezi)

ATID – Çeşitliliği geliştirmek
Yahudi topluluğunun büyümesi ve değişen yapısı ve aynı
zamanda antisemitik olayların artmasıyla birlikte, çeşitlilik
odaklı erken çocukluk dönemindeki eğitim ve öğretim
alanında nitelikli desteğe duyulan ihtiyaç artmaktadır.
ATID bu zorlukların üstesinden gelmek için Yahudi destek
kurumlarının çocuk gündüz bakım tesislerini desteklemeyi
hedeflemiştir. Kompetenzzentrum für Prävention und
Empowerment (ZWST) (Önleme ve Güçlendirme Yetkinlik
Merkezi) ile birlikte proje, inovatif konseptler geliştirmekte
ve Yahudi çocuk gündüz bakım tesislerindeki uzmanlara
geliştirme ve mesleki eğitim imkanları sunmaktadır.
İşbirliği yapılan kurum

Sosyal Yardım Derneklerine ait projeler hakkında
daha fazla bilgiye aşağıdaki internet sayfasından
ulaşılabilir:
→ www.duvk.de/ueber-uns/projekte

Koordinasyon merkezi
Eşlik eden proje için merkezi irtibat yetkilisi AGJ içerisindeki
yerleşik "Çocuk gündüz bakımevinde demokrasi ve çeşitlilik" koordinasyon merkezidir. Bu merkez, profesyonel
desteği ve iş ortaklarının iletişim ağını üstlenmekte ve
tüm projenin dış iletişimini sağlamaktadır. Bunun dışında
koordinasyon merkezi, "Demokrasiyi yaşamak!" federal
programındaki profesyoneller ve sorumlu kurumlar için
kendi uzman etkinliklerini ve iletişim ağı hizmetlerini orga-

KOORDINASYON MERKEZI
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nize etmektedir.

