SIZIN IÇI N B URADAYIZ.

Çocuklara çok profesyonel bir ekip ile eğitici ve terapötik
maceraların, deneyimlerin ve etkinliklerin renkli bir karışımını
sunuyoruz:

Çocuğunuz için ideal bir atmosfer ve birebir görüşebileceğiniz
uzmanlar arıyorsanız size tesisimizi tanıtmaktan ve konseptimizi göstermekten mutluluk duyarız.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lütfen tesis yöneticisiyle iletişime geçin.

Sertifikalı bir aile merkezi olarak ebeveynlerle güvene dayalı
bir işbirliği bizim için önemlidir. İşbirliğinin odak noktası,
çocukların gelişimi ve mutluluğunun sağlanması için ortak
çabadır.
Çocuğunuzun gelişim sürecine yoğun katılımınızı şu yöntemlerle sunuyoruz:
•
•
•
•
•
•
•

Bire bir görüşmeler
Ev ziyaretleri
Derslere eşlik etme
Ebeveyn-Çocuk oyun haftaları
Ebeveynlerle kahvaltı, öğleden sonra ve akşam etkinlikleri
Ebeveyn görüşme günleri
Yardımcı kaynak temini

www.liv-wuppertal.de

Mutlu bir atmosfere giden yol:

Ri A 46 Wichlinghausen

A 46

Kapsayıcı bir gündüz bakım merkezi
Çeşitlilik dolu bir yaşam için

Nordpark

K14 Märkische Straße
LiV – Leben in Vielfalt

Melanchthonstraße
K8 Klingelholl
Ri. A 46 Barmen

K14 Westkotter Straße
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Çalışmalarımızı harici terapi uygulamaları ile işbirliği yaparak
zenginleştiriyoruz.

LiV – Leben in Vielfalt e.V.
Melanchthonstraße 29 . 42281 Wuppertal
Telefon 0202 . 250 56 10
einrichtungsleitung@liv-wuppertal.de

Hugostraße

Eğitimciler
Fizyoterapistler
Ergoterapistler ve dil terapistleri
Tedavi edici eğitimciler
Tedavi edici eğitim yardımcıları
Sirk eğitmenleri
Müzik terapistleri
Pediatri hemşireleri

Leben in Vielfalt

ORTAK IŞBIRLIĞI.

HAYAT ÇOK YÖNLÜDÜR!

YAN YANA.

İYI ELLERDESINIZ.

Düşüncelerimizin ve eylemlerimizin odak noktası her zaman
çocuk ve ailesidir. Çeşitliliğe duyduğumuz saygı bizim en güçlü
yönlerimizden birisidir:

Kişisel gelişim adımları için zaman ve alan yaratıyoruz:

Engelsiz gündüz bakım merkezimiz Wuppertal-Barmen‘de
sessiz ve aynı zamanda merkezi bir konuma sahiptir. Geniş
tasarımı, oyun, keşif ve tasarım etkinliğini teşvik eden bir
atmosfer sağlar.

Her çocuk, ihtiyaçları, ilgi alanları ve yetenekleri ile benzersizdir
ve herkes tarafından oldukları halde kabul edilmelidir.
Pedagojik, destekleyici ve eğitici görevlerimizi kapsayıcılık ilkesine göre yerine getiriyoruz. Günlük etkileşimimizde, her çocuğun
en verimli şekilde öğrenebilmesi için ideal ortamı sunuyoruz:
•
•
•
•
•
•

Kendine güveni ve bağımsızlık gelişimi
Güvenlik ve yönlendirme deneyimi
Güçlü ve zayıf yönlerini tanıma
Sosyal birlikteliği öğrenme
İnanç ve hayatın anlamı ile ilgili sorular sorma
Kendini güvende hissetmek için dünyayı anlamayı öğrenmek

•
•
•
•
•

Birlikte keşfetme
Araştırma becerileri edinme
Kendi başına hareket etmeyi öğrenme
Kendini geliştirme fırsatlarını keşfetme
Potansiyel yetenekleri keşfetme

Çocuklara kendilerini geliştirmeleri için sunduğumuz
destek bütünseldir ve bireysel öğrenme yollarına dayalıdır.
Eğitim ve destek sunduğumuz alanlar:
•
•
•
•
•
•
•

Oyun ve yaratıcılık
Algı
Dil
Hareket
Dil ve çevre
Sosyal davranış şekilleri
Aidiyet

Çeşitlilik pedagojisi, yol gösterici ilkemizdir:
• Mümkün olduğu kadar çok ortak nokta
• Birlik içinde mümkün olduğu kadar farklılık

» Ögrenmek, dünyayı

kesfetmekten alınan zevktir«

K. Kunstmann

Sunduklarımız:
• Bitişik bir yan oda, entegre mutfak ve yıkama,
tuvalet ve giyinme alanı bulunan açık plan
grup odaları
• Farklı teklifler ve projeler için odalar
• U3 çocuklar için dinlenme odası
• Sağlam yataklı, egzersiz ve rahatlama için fonksiyonel
odalar
• Çok işlevli odalar
• Oyun ve egzersiz için geniş koridor alanı
Su vahası
Gündüz bakım merkezimizin çevresinde, çocuk dostu
deneyim, öğrenme ve oyun için çeşitli öneriler içeren doğal,
engelsiz bir açık alan yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önünde bahçe yer alan gruplar
Kum havuzları ve oyun evi
Kuş yuvası salıncak, tahterevalli ve kaydırak
Top sahası
Doğada yürüyüş yolları ve eğlenceli su oyun alanları
Altı boşluklu bitki saksıları
Denge ayaklıkları
Tünelli mağara
Su pompalı çamur oyun alanı
Tırmanma mağarası
North Park‘a doğrudan erişim

