
 

schritt:weise programı çocuklarımıza 
neler kazandıracak ? 
 
Eğitim Bu oyun- ve öğrenme programı 
schritt:weise ailelere, okul öncesi 
yaşındaki çocuklarının eğitimi konusunda 
aktiv bir şekilde destek oluyor. 
 
Teşvik Sizler anne ve baba olarak, 
çocuğunuza gelişiminde kolaylıkla destek 
olmayı öğreniyorsunuz. 
 
Başlangıç yardımı  Çocuğunuzun okul ve 
çocuk yuvası başlangıcinda problem 
yaşamaması icin, sizlere destek oluyoruz. 
Böylece sizler çocuğunuza sağlıklı bir 
gelişim dengesi sağlıyorsunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 schritt:weise programı nasıl 
uygulanıyor? 
 
Ev ziyaretleri Siz ve çocuğunuz haftalık, 
daha sonralarda 14 günde bir ev 
ziyaretleri yapan çalışanlarımızca, 
evinizde ziyaret edileceksiniz.  
 

Oyunlar Öğrenmek Ev ziyaretleri yapan 
çalışanlarımız, bu konularda yardıma 
ihtiyacı olanlara yardımcı oluyorlar. Her 
ziyaretlerinde yeni bir oyun-fikri, bir resimli 
kitap yada bir oyuncak getiriyorlar. 
 

Oyunlara çalışmak Ev ziyaretleri yapan 
calışanlarımız tarafından sizlere 
gösterildiği gibi, çocuğunuzla birlikte bu 
oyunları oynuyorsunuz. Siz böylelikle yeni 
tecrübeler ediniyorsunuz, ki bunlar çocuk 
gelişimde önemli bir unsurdur. 
 

Grup- toplantıları 3 ay sonrasında, her iki 
haftada bir grup toplantıları yapılacak. 
Sizler burada, çocuk eğitimi ile ilgili yeni 
tecrübeler edinecek ve yeni aileler ile 
tanışacaksınız. Bu vesileyle aileler 
birbirleriyle tecrübelerini paylaşma olanağı 
buluyorlar. 
 

Program süresi Bu oyun- ve öğrenme 
programı schritt:weise 18 ay sürecek. 
 

    

 schritt:weise – küçük çocuklar ve 
onlar`ın aileleri için iyi! 

 
 Çocuklar aktiv bir şekilde 

oynayarak öğreniyorlar. 

 Çocuklar duyuorganlarını 
güçlendiriyor. 

 Çocuklar kelime hazinelerini 
güçlendiriyor. 

 Çocuklar yeni materyal`larla 
tanışıyor. 

 Çocukların kendine olan güveni 
artıyor. 

 Çocuk, anne ve baba ile 
oynamanın tadını çikarıyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Ve sizler çok basit bir şekilde 
program- schritt:weise` ye kayıt 
olabilirsiniz! 
 
Kayıt olma Bu Program sizlere bir çok 
dilde hizmet sunmaktadır. 
 
 
Süre Bu Program 18 ay sürüyor. Okul 
tatili süresince ev ziyaretleri ve grup 
toplantıları yapılmayacak. 
 
 
Tutar Kayıt tutarı aileler için aylık Fr.10.-  
(Bu tutar sadece oyuncaklar için). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primano, Bern şehrinin İnisiyatifiyle okul 
öncesi yaşlardaki çocukların zamanında 
gelişim teşvikini sağlamaktadır. 
Bu program schrit:weise, Bern şehrinde 
uygulanmaktadır. Bu programın 
sponsorları: 

 Kanton Bern 
 

 Standort Bern West:  
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Katrin Müller und Ariane Schmid 
Frankenstrasse 1 
3018 Bern 
katrin.mueller@bern.ch 
ariane.schmid@bern.ch 
Tel. 031 321 58 60 

 
Standort Bern Nord/Ost: 
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Laila Akra 
Monbijoustrasse 11 
Postfach 
3001 Bern 
laila.akra@bern.ch 
Tel. 031 321 69 52 

 
Standort Bern Mitte/Süd: 
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Petra Burger 
Monbijoustrasse 11 
Postfach 
3001 Bern 
petra.burger@bern.ch 
Tel. 031 321 69 52 

 
Daha fazla bilgi için: 
www.primano.ch 

 

  

 
 

schritt:weise 
 

 Okul öncesi çocuklar ve aileleri 
 için oyun ve öğrenme programı 
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