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Eğitim ve Öğretim için  
Oryantasyon Planı  
(S. 28 ve sonrası.)
Kültür, Gençlik ve  
Spor Bakanlığı  
Baden-Württemberg

Eğitim ve gelişim alanı "vücut" için hedefler
Çocuklar vücutları hakkında bilgi edinir ve  
vücutlarının bakımı, düzenlemeleri ve sağlıklı  
kalma hakkında ilk bilgileri geliştirir.
A1 Yemek zamanlarına eşlik eden düzenli  
 ritüeller ve desteklenen vücut bakımı  
 Çocuklar kendi vücutlarının bakımı için  
 teknikleri  öğrenir ve düzenli olarak uygular
D1 Kuruluş, çocukların diş sağlığına 
 dikkat eder
Daha fazla bilgi şu adresten de
indirilebilir: www.kindergaerten-bw.de/,Lde/
Startseite/Fruehe+Bildung/ 
Material_Orientierungsplan

Yasal zorunluluklar
SBG VIII / KJHG Çocuk ve Gençlik Destek
Madde 1, Fıkra 1 "Sorumluluk sahibi ve sosyal 
 sorumluluk sahibi bir kişilik için gelişim ve eğitim  
destek hakkı"
Madde 16, Fıkra 2 (1) […] ailelerin sağlık 
 okuryazarlığını güçlendirmek,
Madde 22 ve sonrası Aile için tamamlayıcı   
eğitim, öğretim ve çocuklar için gündüz 
 bakımında bakım 

BW çocuk gündüz bakım yasası
Madde 2a (3) Teşvik […] yönlendirme planının 
hedefleri ışığında yapılır

Yakınınızdaki ilgili kişi:



Pedagojik uzmanlar rol  
modelleridir!
Çocuk gündüz bakımında çocukların bakımından 
sorumlu kişiler, diş sağlığı davranışlarının teşviki 
için önemli bir role sahiptir.
Uzman personel "kendi çocuklarıyla" birlikte 
her gün tamamen doğal bir şekilde kendi diş-
lerini de fırçalayarak bu konuda destek sağla-
maktadır (günlük yaşama entegre öğrenme)!
Ritüeller oryantasyon ve güvenilirlik yapıları 
sunar.
Merak araştırıcı ve eğlenceli keşifleri mümkün 
kılar.
Çocukların münferit olarak kişisel övgü aracılığıyla 
onaylanması doğru eylemi güçlendirir.
Çocukların sosyal durumu  göz önünde
bulundurulmalı / dikkate alınmalıdır.
Günlük yaşama entegre sağlık teşviki, kuruluşta 
eğitim hedefi olarak kavramsal olarak sabitlenmeli 
ve günlük diş fırçalamanın ritüelleştirilmesi, örne-
ğin projeler, profilaksi uzman personelinin düzenli 
ziyaretlerinin yanı sıra ebeveynlerin desteklen-
mesi ve konuya özel tavsiyeleri sayesinde ağız 
sağlığının teşviki ile uygulamaya konmalıdır.

Dişleri fırçalama neden bu kadar 
önemlidir
Ağız sağlığı, çocukların sağlıklı ve sosyal gelişimi 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çürük oluşma 
riskinin ve bununla bağlantılı olarak fiziksel sağlık 
üzerindeki etkilerinin yanında, beslenme davranışı 
ve dil gelişimi açısından da önemlidir.
Almanya'da, 3 yaşındaki çocukların yüzde 13,7'si 
 halihazırda çürükten etkileniyor. Okula başlayan 
çocuk ların yalnızca yüzde 53,8'i sağlıklı dişlere 
sahiptir. Çürüğün oluşma sıklığı açıkça en düşük 
eğitim durumuna sahip nüfus grubunda yoğunlaş-
mıştır1. Erken çocukluk çağı çürükleri sosyal bir 
hastalık olarak da görülmelidir.
Erken çocuklukta ağız sağlığının teşviki, fırsat 
eşitliği için önemli bir katkıdır.
Sağlıklı diş gelişimi için çocuklar günde iki kez 
dişlerini fırçalamalıdır. Bu konuda ebeveynlere 
destek olmak çocukların gündüz bakımının kanuni 
hükümlerine  uygundur ve çocuk gelişiminin önemli 
bir unsurudur.
1 Karşılaştırın Sağlık Raporu 2015, DAJ çalışması 2016

Ebeveynler sorumludur
Ebeveynlerin eğitim sorumluluğu çocuk ağız 
sağlığı sorumluluğunu da içerir. Ebeveynlerin 
çocukların dişlerini sabahları ve akşamları fırça-
lamaları gerekir. Çocuklar ilk süt dişinden itibaren 
dişlerini fırçalamaya başlasalar bile, ebeveynler 
temelde çocukların dişlerinin temizlenmesinden 
sorumludur.
Aile boyu bakım ve eğitim kuruluşları olarak 
çocuk gündüz bakım kuruluşları, çocuğun fiziksel 
gelişimini ve sağlığını teşvik eder ve bu şekilde 
ebeveynlere destek olur. Kuruluşlarda bu, dişlerin 
günlük olarak birlikte fırçalanması yoluyla yapıla-
bilir.

Ancak çocuk gündüz bakım kuruluşları sağlık 
tedbirlerini uygulayarak ebeveyn sorumlulu-
ğunu üstlenemez.

Pedagojik uzmanlar, diş fırçalama tekniğini 
 çocuklara öğretmekten ve uygulamaktan ve 
çocukların dişlerini fırçalamaktan sorumlu 
değildir.


