
Katkı payı olmaması sebebiyle de 
aileler yılda 800 Avro‘ya kadar tasarruf 
edebiliyorlar!

2 yaşından itibaren –
Anaokulunda katkı
 payından muafi yet

Daha fazla bilgiye www.kita.rlp.de ve www.mbwjk.rlp.de sayfasından ulaşabilirsiniz

KALİTE BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR!

Tüm çocuklara mümkün olan en iyi eğitim fırsatlarını garantilemek 
için kreş sayısını daha da artırmanın yanı sıra özellikle de hizmetin 
kalitesi bizim için ön plana çıkar. Bunun temeli ise iyi eğitilmiş 
uzmanlarımızdır. 

Üç yaşın altındaki çocukların kabulünde ek personel alımı veya kreş 
gruplarının küçültülmesi söz konusudur. Bu şekilde günümüze kadar 
eyalet düzeyinde kreşlerin yapısının genişletilmesinde 715 tam zamanlı 
ek iş sahası devreye sokulmuştur. Ayrıca eyalet tarafından fi nanse 
edilen ileri eğitimler eğitimcileri işlerinde desteklemektedir. Odaklı bir 
dil teşviki de kreşin iddialı gündelik faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Tüm bunların esasını eğitim ve yetiştirme tavsiyeleri oluşturmaktadır. 
Bunlar çocukların eğitimlerinde ideal biçimde nasıl teşvik edileceğine 
dair birçok bilgi sunarken aynı zamanda anne-babalarla eğitim ve 
yetiştirme işbirliğini amaçlamaktadır.

HERKES İÇİN FIRSAT!

Bir aile kurmak isteyen çiftler için ve aynı zamanda tek başına 
çocuk yetiştiren kişiler için iyi ve pahalı olmayan bir çocuk bakımı 
önemli bir faktördür.

Çocuğuna iyi bakıldığını bildikleri zaman annelerin mesleklerine 
geri dönmeleri de kolaylaşmaktadır.

Bunun haricinde her çocuk kendi eğitim ve gelişim sürecinde 
desteklenmektedir.
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Biz çocuğumuzu anaokuluna gönderiyoruz, çünkü …

„… Almanca dilini öğrenirken 
desteklenmektedir.“

„… bizim çalıştığımız süre içerisinde emin 
ellerdedir. Birlikte geçirdiğimiz zaman daha 

sakin ve değerli olmaktadır.“

„… tek çocuk olmanın yalnızlığından kurtulup, gerek aynı 
yaşta gerek daha küçük veya daha büyük birçok oyun 

arkadaşlarına sahip olmaktadır.“

„… burada uzlaşmayı ve kendini ifade etmeyi öğrenmektedir.“

„… duygusal olarak güçlendirilmekte ve 
böylece dönem geçişlerini pozitif deneyim 

olarak algılamaktadır.“

„… sorumluluk almayı ve çevresindeki gelişmelere 
aktif olarak katılmayı öğrenmektedir.“

„… dünyada başının çaresine 
bakabilmesine faydalı olacak dene-
yimler kazanabileceği farklı insan ve 

durumlarla karşılaşmaktadır.“



Eğitim eyaleti Rheinland-Pfalz: Bununla gurur duyabiliriz. 

Üç yaş altındakilerin 
%21,6‘sı için kreş yerleri

Anaokulunda: 
2 yaşından itibaren katkı 

payı muafi yeti ve yasal hak

2010

Okul başlangıcına kadar ikinci 
yaştan itibaren adım adım kat-

kı paysız kreş olanağı: 
2010 yılına kadar hayata 

geçirme hedefi 

2007

Üç yaş altındakilerin 
%6,2‘si için kreş yerleri

„Geleceğin fırsatı çocuklar – 
en başından itibaren eğitim“ 

eyalet programı

2005

Eğitim ve yetiştirme 
tavsiyelerinin yayınlanması

2004

Üç yaş altındakilerin %2,7‘si için kreş yerleri 2002

Rheinland-Pfalz ikinci yaştan itibaren 
katkı muafi yetine imkân tanıyan tek 
federal eyalettir.

HIZLI BİR ŞEKİLDE ANAOKULLARINDA YERLERİN ARTIRILMASI 
 
Üç yaş altı çocuklara yönelik yerlerin sayısı 2005 yılından bu yana 
üç kattan fazla artış göstermiştir. Herkesin gayret göstermesi 
gerekir: Kreşler, kurumlar, yerel yönetimler ve eyalet. Aynı zamanda 
bu gelişmeyi daha da ilerletmek için bir teşviktir.  

Bu başarılı gelişmeyi örneğin Bertelsmann Vakfı‘nın 2009 yılı 
eyalet değerlendirmesi de doğrulamaktadır. Rheinland-Pfalz‘ı bu 
merkezlerin yapılandırılmasındaki en yüksek dinamiğe sahip olan 
federal eyalet olarak belgelemektedir.

2 YAŞINDAN İTİBAREN – ANAOKULUNDA KATKI PAYINDAN 
MUAFİYET

Çocuklar erken zamanda güçlü yanlarını geliştirebilmeli ve serbestçe 
gelişebilmelidir. Bu bizim için aileleri desteklemek istediğimiz bir görevdir. 
Bu nedenle 01.08.2010 tarihinden beri Rheinland-Pfalz‘da tüm çocuklar iki 
yaşından itibaren katkı paysız olarak anaokuluna devam edebilirler – anne 
ve babalarının çalışıp çalışmadıklarına ve gelirlerine bakılmaksızın.

Eğer herhangi bir anaokulu yeri bulunamıyorsa da gençlik dairesi size 
bu konuda yardımcı olmaktadır.

Motive edilmiş ve kalifi ye eğitmenler çocuklarınıza 
gelişimlerinde eşlik ediyor ve onları destekliyorlar. 
Bu anne ve baba ile birlikte eğitim ve yetiştirme 
işbirliği çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Ayrıca anaokulu çocuklarına sahip anne ve babalar 
yılda 800 Euro’ya varan tasarruf sağlamaktadırlar.

Biz bunun kutlamak için yeterli bir sebep olduğunu 
düşünüyoruz – bizimle birlikte siz de kutlayın! 

Saygılarımla

Rheinland-Pfalz, eskiden beri çocuk dostu bir 
eyalettir. Biz özellikle de çok küçük olanlar için 
çaba gösteriyoruz. 2005 yılındaki „Geleceğin fırsatı 
çocuklar – en başından itibaren eğitim” adlı eyalet 
programının başlamasıyla beraber bugüne kadar 
üç yaş altındaki çocuklar için kreş yerleri üç kattan 
fazla artmıştır. 01.08.2010 tarihinden beri de iki yaş 
itibariyle çocukların anaokulu eğitimleri katkı 
paysızdır ve ailelerin geliri ne bağlı değildir.

Kutlamak için bir nedenimiz var!
2 yaşından itibaren – anaokulunda katkı payından muafi yet

Doris Ahnen 
Eğitim, Bilim, Gençlik ve Kültür Bakanınız


