
„Vorleseabenteuer“ — 
Was ist das?

Okuma Serüveni Nedir?

Okuma serüveni Düsseldorf-Lierenfeld´de AWO 
„Sternschnuppe“ Çoçuk Yuvá sındaki eğitime 
eşlik etme örnek bir projesidir.

„Sternschnuppe“ 20 ulustan oluşan 60ín üzerin-
de çoçuğun gittiği, ağırlık noktası dil ve uyum 
olan çoçuk ve aile merkezidir.

Projenin odağında  kitaplar ve okumaya ilgiyi ve 
aynı zamanda anadilde okumayı teşvik etmek 
yer almaktadır.

Mit wem kooperieren wir?

Kimlerle İsbirligi Yapiyoruz?

AWO-Integrationsagentur 
AWO-Uyumacentası

AWO-Migrationsberatung 
AWO-Göçdanismanlığı

St. Michael-Grundschule

St. Michael- 
Ilkokulu

Wer sind wir?

Biz Kimiz?

AWO Familienbildungswerk 
AWO Aile Eğitim Merkezi

Aachener Straße 9 
40223 Düsseldorf

Telefon 02 11/600 25-422 
Telefax 02 11/600 25-423

Barbara Franz
Projektleiterin 
Projeyöneticisi 
barbara.franz@awo-duesseldorf.de

Lucia Mihali
Elternbegleiterin 
Aile danişmanı 
mihali@mmmediate.de

Modellprojekt Plus:
Modelproje
Milli Aile Bakanligi tarafindan 
desteklenmektedir
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

Vorlesen von und 
mit Eltern für Kinder der Kita 
„Sternschnuppe“

„Sternschnuppe“ Anaokulu 
çoçukları icin ebeveynlerin 
kitap okumaları

VORLESEABENTEUER
OKUMA SERüVENi

Familienglobus 
gGmbH

Familienbildungswerk



Was wollen wir erreichen?

Hedeflerimiz Nelerdir?

Kitaba ve okumaya ilgiyi teşvik etmek

Okumaya erken başlamanın ve dil teşvikinin 
önemini tanitmak

Çok dillilik ve dil gelişimini desteklemek

Eğitim sorunları ve eğitim yapısı için kültür 
aracıları kazanmak

„Çoçuklara kitap okuyan ebeveynler 
çoçuklarin eğitimine önemli katkida 
bulunurlar ve zihinsel, duygusal ve sosyal 
sorumlulukarı teşvik ederler.“ 
(2011 Okuma araştırması)

Wann findet das statt?

„Kitap saati“ Haftada bir gün, 
sali günleri ebeveyn kahvesi 
esnasında

„Okuma serüveni“ Her ayın ilk perşembe günü 
saat 15:30´dan itibaren

„Okuma kursları“ Ihtiyac olduğunda yılda bir, iki 
defa

„Katılmak çok kolay“ Yılda bir, iki toplantı

„Resimli kitap atölyesi“ 8 defa 3 ders saati 
Workshoplar (calışma grubu) 2014 yılında bir 
anaokulu şenliğinde sonuçlar sunusu.

2. ve 3. proje yılında ilgi olduğu takdirde misafir 
olarak katılmak imkanı.

Was wird angeboten?

Neler Öneriyoruz?

„Bücherstunde“
„Kitap saati“ Ebeveynler anaokulunda 
anadilinde çoçuklara kitap okuyor.
„Vorleseabenteuer“
„Okuma serüveni“ Ebeveyn ve çoçuklar 
hikayeleri yaratıcı oluşumu Workshoplarına 
(çalışma grupları) katiliyor.
„Vorleseschulungen“
„Okuma kursları“ Ebeveynler yaratıcı okuma 
kurslarına katılıyor.
„Gelungener Schulstart“
„Başarılı okul başlangıcı“ Okula yeni başlayaçak 
çoçukları olan ebeveynleri bilgilendirme 
toplantıları.
„Mitmachen leicht gemacht“
„Katilmak çok kolay“ Eğitim paketiyle ilgili 
bilgilendirme toplantıları.
„Bilderbuchwerkstatt“
„Resimli kitap atölyesi“ Çok dilli 
resimli kitapların yaratıcı bir bicimde ortaya 
çıkarılmasıyla ilgili ebeveyn atölyesi.
„Vorleseabenteuer“ als Modellprojekt
ebeveynlere eşlik eden ve ilgi duyanlar projeye 
misafir olarak


