Herkese eşit f�rsat
Okul ve iş hayatında yükselen taleplerle birlikte, çocuk ve
gençlerin okulun da ötesinde profesyonel destek ihtiyacı
yükselmektedir. Neuperlach Kilisesi Gençlik Merkezi,
Albert-Schweitzer-Strasse ve Gerhart-Hauptmann-Ring’de
bulunan orta okullarla iş birliği içerisinde özellikle sosyal
açıdan dezavantajlı konumdaki 5’inci sınıftan 9’uncu sınıfa
kadar kapsayacak biçimde, düzenli olarak öğle yemekli ev
ödevi desteği fırsatı sunmaktadır. Bizim talebimiz, çocuk ve
gençleri okul hayatlarında mümkün mertebe en iyi biçimde
desteklemektir. Bu şekilde herkesin eşit biçimde gelişim
göstermesine katkıda bulunmuş oluruz.

Hoş geldiniz!

aç�k tam gün eg�itim
veren okulumuz

Kirchliches Jugendzentrum Neuperlach

Neuperlach Kilise Gençlik Merkezinde

Paul-Löbe-Straße 13
81737 München
Tel.:
089 - 670 80 06
E-Mail: ogs-neuperlach@jugendzentrum-neuperlach.de
www.jugendzentrum-neuperlach.de

Schumacherring

Tecrübemizden faydalan�n
Neuperlach Kilise Gençlik Merkezi kamusal gençlik
çalışmalarında 30 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Müşterek
öğle yemekli olarak sunduğumuz yetkin tam gün bakımın
yanında, çok çeşitli boş zaman değerlendirme imkânları
da sunuyoruz. Kişiye özel danışmanlık hizmetimiz ise
bunu tamamlar niteliktedir. Hedefimiz, çocuk ve gençlerin
potansiyellerini teşvik ederek gelecekleri için perspektif
sunabilmektedir.

PEP

U5 Neuperlach
Zentrum
Bus 197
Schumacherring
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Adenauerring

Okulda basarı.
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Hayatta perspektifler!

Bizler çocuklar�n�za
öz güven aş�l�yoruz

Bu süre içerisinde
çok şey başar�labilir
Bakım saatlerimiz okul zamanı Pazartesi – Cuma
arası saat 12’den 16’ya kadardır.

Eg�itmenlerimiz yüksek
derecede angajedirler
Grubumuz yetkin öğretmenler, sosyal pedagoglar, eğitmenler,
diğer çalışanlarımız ve gönüllü yardımcılardan oluşmaktadır.
Ҫocuklarınıza en iyi desteği verebilmemiz için
sizinle devamlı iletişimde olmayı diliyoruz.

 Ev ödevleri ve etüt saatleri teşvik edici atmosferde


kilisenin Neuperlach gençlik merkezi odalarında

 Küçük gruplar halinde etüt, çocuklarınızın özel destek


ihtiyaçları doğrultusunda destek ve yardım veren nitelikli
uzman vasıflı çalışanlar

 Motivasyon ve teşvik; etkin öğrenme yöntemleriyle


Düzen bizim için önem arz eder

 Özel hazırlık kurslarıyla nitelikli Ortaokul




çocukların kendi kendilerine öğrenmelerini destekliyoruz
(Hauptschule QA) bitirme dersleri veriyoruz

 Meslek seçiminde ve gerçekleştirilecek başvurularda


çocuklarınıza refakat ediyoruz





Saat 13:00 – 13:30
Saat 13:30 – 14:30
Saat 14:30 – 16:00
Saat 16:00‘dan itibaren

Merkeze geliş ve sohbet
Birlikte öğle yemeği
Ev ödevleri ve etüt vakti
Açık buluşmaya katılım imkânı

 Ek etüt derslerinde aracılık

 Öğrenci ve velileriyle bireysel görüşme ve pedagojik


Şimdi s�ra sizde

 İstek üzerine, velilere öğretmenlerle gerçekleştirecekleri


Çocuklarınızın ders planına göre üç güne kadar ya da yalnızca birer
gün için, tüm gün açık olan okulumuza (OGS) kayıt yaptırabilirsiniz.

danışmanlık

görüşmelerde eşlik edilmesi

 Her gün birlikte öğle yemeği yenilmesi


(isteğe bağlı olarak, günlük ücreti şu an 4,20€)

 Saat 16:00 itibariyle Neuperlach Kilise Gençlik


Merkezinin açık buluşma yerinde birlikte boş zaman
değerlendirmesine yönelik etkinlikler

İşbu pedagojik arzımız kamu destekleri sayesinde ücretsizdir!
Çocuğunuz için ek olarak isteyebileceğiniz öğle yemeği ise an itibariyle
günlük 4,20 Avrodur. Yoksulluk durumunda okul üzerinden ilgili konuda
destek için bir başvuruda bulunabilmeniz de mümkündür.

