
Merkezdeki 
Insanlar

www.das-Z-mg.de

Birlikte - 
engelli ve engelsiz

AdresekIbIMIZ

Üye olmak istermisiniz?
Daha fazla bilgi için aşagidaki Numarayı  arayabilirsiniz:
www.das-Z-mg.de veya altında 02161/49521–0

Maddi yardimlariniz icin?
Stadtsparkasse Mönchengladbach
IBAN DE42 3105 0000 0000 0447 50

Menschen im Zentrum e.V.
Fahres 18b
41066 Mönchengladbach

Telefon Görevlisi/Santral .............0 21 61/49 521– 0
Fax  ...............................................0 21 61/49 521–16
E-mail ............................................info@das-Z-mg.de
www.das-Z-mg.de
Entegre Montessori Aile Merkezi
Yönetim Ofisi ................................0 21 61/49 521–31
Fax ................................................0 21 61/49 521–16
E-mail ............................................imf@das-Z-mg.de

www.das-Z-mg.de

Disiplinlerarası ekibimiz:

Rehabilite pedagog

Sosyal pedagogular

Eğitimciler

Fizyoterapistler

Ergoterapistler, terapisti / pedagogu

Dil gelişmi terapisi

Konuşma pedagogu / eğitmeni

Sanat pedagogu / eğitmeni

Çocuk hemşiresi

Bölümlerin farklı bakiş açısının oluşturdugu daha defalı 
calişma Ortamını geliştirebiliyoruz.
Bir çocuk Doktoru, bir Piskolog ve bir gençlik pistkiyatrist
Timimiz yardimları ile desteklenmektedir.

Bütünleştirici
MontessorI 
AIle MerkeZI



Hazırlık grubu („oyun grubu“) 
etap sistemleri ile yavasca yuvaya 
tanıştırma ve alıştırma

„Hareketli Aile“: Çocuklar icin 1,5 
yaşından 3 yaşına kadar Hareketli 
Maxgrubu

Aileler için Kapsamlı tavsiye ve destek 
teklifleri

40 ́ dan fazla kualifiye ve uzman
Profesyonel kişiler ile işbirliği

Aile merkezimizin Pedagog, nesnel ve Maria 
Montessori izinde ve durum odaklı yaklaşımlı 
çalışmalarımız:

Kendi yetenek ve potansiyellini acığa cıkarması 
için çocuklara yapılan yardım

Mümkün olduğu kadar yardım ve gerektiği 
kadar destek

Birbirini kabullenmek

 Kişinin karekterini Toleranz ile karşılamak

Karşılıklı ihtiyaçlara cevap vermek

Sınırları bulmak, kabullenmek ve problemi 
çözmek

www.das-Z-mg.de

bIZ kIMIZ?

„bAnA kendIM, yApAbIlMeM 
 IçIn yArdIM et“

Entegre Montessori Aile 
Merkezimizde engelli ve 
engelsiz 2 – 6 yaş arasını 
destekliyoruz.
Şuan iki 15 ̀er ve iki 8`er 
Grubumuz mevçutdur.

En değer verdiğimiz 
işimiz, Engelli ve 
Engelsiz çocuklarımızın 
birliktelikleridir.

Çapraz grup çalışmamız, çocuklarımızın kişisel 
eğitimlerini, gelişimlerini ve ilgi alanlarını artırır.

Ek olarak Sosyal ve kişisel farkındalık eğitimi ve Terapisini 
sunuyoruz: 

terapatik tanıtımı

yaratıcı ve Sanatsal tanıtımı

muzikal destekleme

açık alanın macera alanındaki çocukların
hareketlerini ve duydukları Duyuları 
ortaya çıkarma hissi

Içerme /
kapsama

disiplinler 
arası ekip 
çalışması

Maria
Montessori
pedagog

Aile 
merkezi

ÖZel teklIfler


