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Çocuklarimizin gelecegi, toplumumuzun gelecegi demektir ve bu konu hepimizi ilgilendirir.
Bu nedenle çocuklarimizin erken yastan baslayan egitim olanagini gelistirmemiz gerekiyor.
Çok degerli olan okul öncesi gelisim sürecinin degerlendirilmesi gerekiyor. Berlin Senatosu
da bu durumu farketti ve Berlin egitim programinini, egitimden sorumlu olanlar kurumlar
için, yasal hale getirdi. Fakat ihtiyaca yönelik yeterince personel planlanmasi
gerçeklestirilemedi. Yeni görevler ve artan kalite talepleri, degisime ugramayan personel
kilidiyle karsilanamiyor. Yasal olarak belirlenenler:
€• Kresler (kita) küçük çocuklar için egitim organizasyonlaridir
€‚ Egitimin temeli dil tesvikinden olusur.
€ƒ Berlin Egitim Programinin uygulanmasi gereklidir
€„ Göçmen kökenli çocuklar için uyum (entegrasyon) çalismalari yapilmalidir.
Mayis 2007’de, kreslerdeki personel durumuyla ilgili LEAK’in yapmis oldugu kisa anket
sonucunda, görülüyor ki:
Yasal olarak belirlenen talepler, var olan pesonel kilit sistemiyle uyusmuyor ve dolayisiyla da
gerçeklestirilemiyor.
Verilen cevaplarin;
% 94’üne göre, pedagojik uzman kisilerin yetersiz oldugunu,
% 34’üne göre bu durumun hastalik sebebiyle ortaya çiktigini,
% 39’u, çocuklarina bakan pedagojik altyapisi olmayan kisilerden bahsederken,
% 39’u Berlin Egitim Programinin uygulanmamasini, zaman yetersizligine baglarken,
% 25’ i ise, ön ve son hazirlik çalismalarin yetersiz kaldigi görüsünde.
Pedagojik elemanlara karsi artan talepleri ve Berlin Egitim Programini gerçeklestirmek için,
gerekli olan konular:
€… 7 saatlik egitim ve dolayisiyla sorgusuz sualsiz 3 yasindan itibaren yarimsar
günlük kres yerleri
€† Daha yogun bakim ve tesvik- bu nedenle kreslerde daha fazla pedagojik
uzmanlarin yer almasi
€‡ Çocuklara daha uygun egitim planlamasi- bu nedenle pedagojik uzmanlar için ön
ve son hazirliklar adina, haftada 5 saat belirlemek,
€ˆ Kalifiyeli personelden emin olmak- bu nedenle pedagojik uzmanlar için yilda en
az 3 gün olmak üzere meslek ilerletme kurslari
€‰ Kres çalismalarini daha etkin biçimde yürütmek- bu nedenle 100 çocuga yetecek
kadar güç kaynagini daha da ileri götürmek.
Personel donanim ile LEAK’in sunmus oldugu yasal görevlendirmede olusan tezatlik
nedeniyle, halk tepki verdi ve dolayisiyla topluca talep istemi dogdu. Kres yasasinda görülen
ihtiyacin degisimi için bir adim atilmali. Berlin Kresleri Eyalet Veliler Konseyinin siyasete
olan talepleri, kreslerdeki mutabik egitim kalitesinin bilimsel bilgilere ulasmalari, aslinda
halkin arzulamis oldugu dilekçede bahsi geçen, Berlin’in sinirli bütçesiyle gerçeklestirilen
projelerden daha ileri gidiyor. Bunlar da ilgili senato tarafindan bilinen konular.
Halkin talebi, egitim durumunun düzelmesi adina, dogru adimlarla ileriye gitmektir. Bu talep
hareketinin ilk asamasinda, Berlin’li vatandaslardan alinmasi gereken 20.000 bin imza
gerekiyor.
Siz neler yapabilirsiniz?
Bizi destekleyin! Sunulan forma, bizi desteklediginizi gösteren bir imza atin! Seçme hakkina
sahip olan tüm Berlin’liler imza atabilirler- üstelik ayri ayri, yani; anneler, babalar,
büyükanne ve dedeler ve akrabalar- her biri bir forma imza atabilirler.Önemli olan, imzali bu
formlari ya krese, ya da kresin yönetimine veyahut LEAK’a göndermenizdir.
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