
FRÖBEL GRup KuRumsaL  
misyon BiLdiRisi 

“Çocuklarda Yetkinlik“: Okul öncesi eğitim kurumları, 
etüd okulları ve aile rehberlik hizmetlerini alanında 
destek veren ve bu amaç doğrultusunda, bölgeler 
üstü eğitim kurumlarımızın arkasındaki felsefe budur 
ve kar amacı gütmeksizin hizmet vermektedir. Tesis-
lerimiz, toplumsal ve kültürel kökenlerinden, özel 
gereksinimleri ve cinsiyetlerinden bağımsız olarak 
tüm çocuklar ve ailelerine açıktır. 
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Çocuk hakları, işimizin temelini teşkil etmektedir. 
Eğitim kurumlarımıza ismini vermiş olan eğitim 
reformcusu Friedrich Fröbel de, eğitime dair gö rüş
lerinin merkezine bağımsız bir birey olarak çocuğu 
yerleştirmiştir. Kendimizi, şu an olduğu gibi gelec
ekte de bu ideal ve geleneğe adamaya devam 
edeceğiz.

Biz, ebeveynler ve çocukları için, sosyal ilişkilere 
dayalı, sevgi dolu bir eğitim ve bakım temin eden, 
güvenilir bir ortağız. Eğitimimizin geleceğin birey
lerine, demokratik bir toplumun özerk, kendi ne 
güvenen, objektif ve sorumlu üyeleri olmaları için 
ihtiyaç duydukları desteği vermesi bizim için önemlidir. 
Çocukları da kendi değerlerini geliştirmeye teşvik 
etmekteyiz. 

Okul öncesi eğitim kurumları ve edüt okullarımızda, 
çocuklarımızın eğitimi ve bakımına farklı kültür  
ve dillerden insanlarla sosyal bir ortamda bir araya 
getirerek kültürel çeşitliliği kucaklamaktayız. Kap
samlı bir eğitimi her yönü ile hayata geçiriyoruz. 
Çeşitlilik normumuzdur. 

Farklı sosyoekonomik düzeyde yer alan ailelerin 
çocuklarına mümkün olan en iyi başlangıç ve 
eğitim fırsatını sunarak, fırsat eşitliğine dayalı bir 
topluma aktif olarak katkıda bulunmaktayız. Bu, 
ebeveynlerin ve ailelerin desteklenmesini de içer
mektedir. Sponsor ve gönüllü üyelerimizden oluşan 
topluluk, bu konuda önemli ve değerli bir kaynak 
teşkil etmektedir.  

Özellikle okul öncesi eğitim alanında modern ileri 
eğitim olanaklarının ve akademik uzmanlığın 
desteklenmesi yoluyla, eğitim ve sürekli gelişim ala
nında anaokulu öğretmenliği mesleğinin tanıtılması 
için çalışmaktayız. Bu da “Çocuklarda Yetkinlik” 
be cerisinin bir diğer yönüdür.

Kendimizi her çocuğun erken çocukluk eğitimden 
yaralanabilmesi adına emek veren tüm kurum ve 
kuruluşların bir ortağı olarak görüyoruz. Bu ne denle 
dernekler, bilim kuruluşları, şirketler ve kamu kurul
uşları ile çocuklar için en ideal yetişme koşullarının 
oluşturulması için iş birliği yapmaktayız.  Aile ve iş 
hay atı arasında doğru uyumun korun masına büyük 
önem vermekte ve bunu sağlamak için gerekli 
altyapıyı oluşturmaktayız.  

Kuruluşumuz erken çocukluk eğitimi alanında bü
yüdükçe, gelişimi için sorumluluk almaktayız. Bu 
gelişmeyi, sosyopolitik bir aktör olarak, okul ön cesi 
eğitimde yüksek kalitenin sağlanmasına yöne lik 
standartlar belirlemekte kullanmak istiyoruz. Ama
cımız, bunu Almanya’da mümkün olduğunca fazla 
sayıda çocuğa ve bu çocukların ailelerine sun
maktır.  Bölgelerüstü bir eğitim sağlayıcısı olarak, 
Almanya’da oluşturulmuş eğitim standartlarını ulus
lararası alana yayma görevini misyonumuz olarak 
üstlenmiş bulunmaktayız.

FRÖBEL GRup  
yÖnEtim misyonu BiLdiRisi

FRÖBEL’de yöneticiler, çocukların pedagojik geli
şimleri ve özbenlikleri konularında hassas, çocukla
rın tüm gelişimsel süreçlerini planlayan, destekle
yen ve okul öncesi eğitimde daha yüksek kaliteyi 
hedefleyen çalışanları seçme görevlerini yerine 
getirirler. FRÖBEL’de yöneticiler vasıflı liderler olarak 
ekiplerinin daha da fazla gelişmesi için profesyonel 
yönlendirme ve teşvik sağlarlar.

FRÖBEL’de yöneticiler, ekiplerinde farklı vasıflar ve 
kişiliklerin temsil edilmesini sağlarlar. Farklı nesiller
den ve kültürlerden, farklı eğitimlere ve mesleki 
geçmişlere sahip ve farklı cinsiyetlerden insanların 
beraber çalıştığı, heterojen ekipler oluşturulmasına 
özel bir önem verirler. FRÖBEL’de yöneticiler, bu şe
kilde, önyargısız olan karşılıklı ilişkiler ve kapsamlı 
çocuk bakımı ve eğitim uygulamaları için gerekli 
temeli oluştururlar.  

FRÖBEL’de yöneticiler, şeffaf ve açık bir yönetim 
şekli ile güvene dayalı bir çalışma ortamı sağlayıp 
çalışanları en başından itibaren işleri ile ilgili deği
şim süreçlerine dâhil ederler. Bu amaçla yönetici
lerimiz, iş süreçlerini tüm çalışanların ortak sorumlu 
olarak dâhil olabileceği bir şekilde, planlar, yapı
landırır ve organize ederler.  

Yönetmek, açık iletişim kurmak, özerk kararlar al
mak ve kurumsal olarak hareket etmek anlamına 
gelir. Ayrıca, FRÖBEL’de yöneticiler kendi davranış
larını yansıtır ve kendi yanlışlarını ve çalışanların 
yanlışlarını yapıcı bir şekilde ele alırlar. 

FRÖBEL’de yöneticiler, yenilikçi eğitim kavramlarını 
sürekli araştıran ve sorgulayan yetkin kişilerdir. Gün
cel eğitim konularını açık fikirli bir şekilde takip 
ederler. Araştırmacıdırlar, fikir üretirler ve değişikliğe 
açıktırlar. Yaşam boyu öğrenim bağlamında, ek 
eğitim ve profesyonel gelişim yolu ile mesleki vasıf
larını, personel, ek ip geliştirme yetkinliklerini derin
leştirir ve güçlendirirler.  

FRÖBEL’de yöneticiler, tüm çocuklar için yaşama 
en iyi başlangıca ve en ideal eğitim fırsatlarına 
ulaşmayı hedeflerler. Kültürel çeşitliliği savunurlar 
ve FRÖBEL Grubu’nun eğitim modeli ve kurumsal 
misyonunu hayata geçirirler. Yöneticiler standart
larında ve eylemlerinde çocukların haklarını gözetir 
ve buna engel teşkil edecek tüm unsurlar için ted
bir alırlar. FRÖBEL’de yöneticilik, sosyopolitik bir ön
celik olarak aile ve iş hayatı arasında dengenin 
korunmasını kolaylaştıran altyapıyı kurmaktır. 

FRÖBEL’de yöneticiler eğitim alanında hizmetdes
tek veren tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine açık, 
eğitim kurumunun bir parçasıdır. Aileler ile birlikte 
ve aileler için sosyal ağlar oluştururlar, toplumu
muzda sağlam ve kararlı bir eğitim temeli oluştur
mak üzere siyasi organlar, dernekler ve diğer kuru
luşlar ile iş birliği yaparlar. 

FRÖBEL’de yöneticiler uzman kişiler olarak, yüksek 
kalitede bir kurumsal eğitim ve çocuk bakımına 
ulaşılabilmesi konusunda sorumluluk üstlenir ve ör
nek rol oynarlar. 

Kişisel inisiyatif ve bağlılığı işlerinin te-
mel ilkeleri olarak içselleştirmiş, moti-
ve çalışanlar, FRÖBEL’in sahip olduğu 
en önemli değerdir. FRÖBEL’deki tüm 
yöneticiler, bunun için gerekli koşulları 
sağlama sorumluluğuna sahiptir.
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Çocuklar, yetişkin denetimiyle kendi haklarına  
sahip olmanın ne demek olduğunu ve bunların 
karşılıklı ilişkilerde kendileri ve yetişkinler için bağlayıcı 
standartlar olduğunu öğrenirler. Bu nedenle bizim 
için önemli ve her gün karşılaştığımız zorlu görevler 
şunlarla bağlantılıdır:
 

  Her bir çocuğun bireyselliği, özellikleri, istek
leri ve haklarına günlük eğitim yaşamında daima 
saygı duyulması, bunların dikkate alınması, korun
ması ve bunu yaparken kendi davranışlarının sınır
larının tanınması.

 Çocuklara, kendileri ve dünya hakkında bir 
fikir oluşturmak üzere kendi sorularının ve ilgi 
alanlarının farkına varması için rehberlik etmek, 
teşvik etmek ve desteklemek.

 Tüm çocukların erken çocukluk eğitiminde 
toplumsal gruba katılmasını, tüm diğer çocukların 
haklarının herkes tarafından gözetilmesi ve saygı 
duyulmasını sağlamak.

l Yoğun günlük yaşam içerisinde çocuklara 
sevgi dolu ve dengeli ilişkiler ve güvenli bir de
neyim ortamı sunmak.

h Çocukları kendi aile ortamlarında anlamak 
ve ebeveyn ve ailelerin aktif olarak dâhil edilme-
lerini ve katılmalarını sağlamak.

i  İşimizin kalitesini daima bu haklar ve ço
cuk ların olabilecek en iyi şekilde desteklenmesi 
doğrultusunda sürekli iyileştirmek.

 Kendi eğitim yöntemlerimizi sürekli olarak 
sorgulamak, yansıtmak ve kendimizi geliştirmek.

FRÖBEL GRup EğiTim vE  
ÇocuK BaKim misyon BiLdLRisi 

Bu misyon bildirisi ile, çocuk bakımı ve eğitim 
alanındaki günlük rutinlerimizle ilgili olan bu hakları 
genişletmekte ve netleştirmekteyiz. Çocuklar, 
kurumlarımızda bir arada yaşamayı tecrübe et
mekte ve başkalarıyla sosyal ilişkiler kurmayı 
öğrenmektedirler. Birlikte, başkalarının da saygı 
duyulması gereken eşit haklara sahip olduklarını 
görerek kendi haklarının sınırlarını tanımaktadırlar.  
 

n Çocukların öğrenim ve kişiliklerini geliştirme 
hakkı vardır. Dünyayı keşfetmek ve kendi fikirlerinin 
ardından gitmek için ihtiyaç duydukları zamana 
hakları vardır. Çocukların soru sorma ve kendi 
yanıtlarını bulma hakkı vardır.  
 

q Çocuklar erkek ya da kız, utangaç ya da ce
sur, ürkek, asi, dağınık ya da yaratıcı, kendi bireysel 
yetenekleri, kendi dilleri, toplumsal ve kültürel kö
kenleri ve aile yaşamları ile kendileri gibi olma 
hakkına sahiptirler.

l Çocuklar katılım hakkına sahiptir. Buna, to
plumsal topluluğun bir parçası olmak, kendileri ile 
ya da topluluk içinde yaşam ile ilgili kendi kararlarını 
almak ve günlük düzenlerini aktif olarak şekillen dir
mek de dâhildir.

 Çocukların kendileriyle ilgili kendi kararlarını 
verme hakkı vardır. Buna, kendi ihtiyaç ve ilgi 
alanlarını keşfedebilmek, hayır demek ve kendini 
geri çekmek, yorgun olmadıklarında uyanık kalabil
mek, acıktıklarında yemek yemek ve beğendiklerini 
yemek hakkı da dâhildir.

m Çocukların kendi deneyimlerini edinme 
hakkı vardır. Bu, riskler ve zorluklar ile baş ederek 
öğrenme hakkını da içerir.

E Çocukların, yetişkinler ile sağlıklı ve güvenilir 
ilişkilere, diğer çocuklar ile sosyal iletişim,  arkadaşlık 
kurmaya ve ortak olarak belirlenen, onları yönlen
diren ve güven sunan haklara sahiptir.

 Çocukların yetkin bakım ve eğitim perso
neline ve yüksek kaliteli çocuk bakımı ve eğitimine 
hakkı vardır.

Okul öncesi eğitim kurumlarımız ve etüd okullarımızda, 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi‘nde belirtilen çocuk hak
larını benimsemekte ve buna göre eğitim süreçlerimizi 
planlamaktayız. Bu, bakımımız altındaki çocukların eğitim 
hayatları boyunca edinecekleri deneyimlerini gösterme-
lidir. Bu şekilde, çocukların demokratik bir toplumun 
bağımsız, kendine güvenen, ön yargısız ve sorumluluk 
sahibi bireyler olmalarına yardımcı olmaktayız.

OKuL ÖncESi EğiTim KuRumLARimiz vE ETüD OKuLLARimizDA 
ÇOcuKLARin hAKLARini hER Gün hAYATA GEÇiRiYORuz. 


