Sevgili Veliler,
Çocuğunuz, hergün zamanının önemli bir bölümünü çocuk yuvasında geçiriyor.
Bu süre, çocuğunuzun diğer çocuklarla biraraya gelmesi, oyun oynaması ve
öğrenmesi açısından çok önemlidir. Bunların en iyi şekilde başarılabilmesi için,
yeterli sayıda eğitmenin çocuğunuzu destekleyebilmesi ve yönlendirebilmesi
gerekmektedir. Berlin’de geçerli olan Çocuk Yuvaları İçin Personel Anahtarı, bu
görevleri yerine getirmek için yeterli değildir.
Berliner Kitabündnis, bu nedenle sizi 7-22 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılacak
olan “Berliner Kitatage” etkinliklerine katılmaya can-ı yürekten çağırmaktadır.
Programa ilişkin daha fazla bilgiyi kendi yuvanızdan veya internetteki şu adresten
alabilirsiniz: www.berliner-kitabuendnis.de/initiativen/kitatage.
Özellikle 22 Eylül 2009, Salı günü yapılacak olan kapanış etkinliğine
dikkatinizi çekmek istiyoruz:
Eğitim yeri olan yuvaların çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu ve bu
nedenle genel koşulların acilen, şimdi düzeltilmesi gerektiğini büyük bir yürüyüş
ve mitingle politikacılar açısından anlaşılır hale getirmek istiyoruz.
Büyük yürüyüş, saat 15.30’da, Berlin’deki dört merkezi noktadan (Alexanderplatz
/Weltzeituhr, U-Bahnhof Märkisches Museum, Bebelplatz und Monbijouplatz)
başlayacak ve Berlin Mitte’de, Rote Rathaus önünde yapılacak mitinge doğru yol
alacaktır. Saat 15.45’ten itibaren orada ATZE Çocuk-Müzik Tiyatrosu’nun
programı başlayacaktır. Saat 16.15’te başlayacak olan kısa miting, saat 17.00’de
ATZE Çocuk-Müzik Tiyatrosu’nun şarkılarıyla birlikte sona erecektir.
Burada sizin özel desteğinize ihtiyacımız var:
Hep birlikte gösteriye gitmek için veliler, eğitmenler ve çocuklar öğleden sonra
yuvada buluşacaklar. Berliner Kitabündnis, olabildiğince çok sayıda eğitmenin
etkinliğe katılabilmesi açısından, bu öğleden sonrası bütün çocuk yuvalarının -acil
bakım durumları dışında- kapatılması çağrısını yapıyor. Lütfen yürüyüşe katılın
veya başka veliler ve eğitmenlerin katılabilmeleri için destek verin. Eğitmenler;
saatler, buluşma yerleri ve sizin nasıl yardımcı olabileceğiniz (örneğin,
yuvanızdaki başka çocuklara göz-kulak olmak) konularında size bilgi
vereceklerdir.
Sizin katılımınız niçin önemlidir?
Berlin Çocuk Yuvaları İçin Öğretim Programı, Berlin’de 2005 yılından beri bütün
yuvaların çalışmalarındaki hukuki temel ve rehberdir. Berlin’deki çocuk
yuvalarının personel donanımı, programda yazılı olan taleplere ayak
uyduramayacak durumda olmasına rağmen, uygulamaya başlandı. Yuvalara daha
fazla personel yerleştirileceği konusunda, tekrar tekrar çeşitli vaatlerde
bulunuldu. Fakat Senato’nun güncel bütçe tasarısında bu konuya ilişkin tek cent
ayrılmamış durumda! Parlamento, bu sonbaharda yuvaları destekleyeceğine mi,
yoksa yuvaları gelecek iki yılda yağmur altında bırakacağına mı karar vermek
zorundadır. Eğitim Programı’nın personel yerleştirmesi olmadan uygulanmasına
devam edilmesi mümkün değildir.
Berliner Kitatage, tam da bunu açık ve net bir hale getirmelidir – Bu açıdan
desteğiniz çok önemlidir!
Dostça selamlarla
Berliner Kitabündnis

