Starke ElternStarke Kinder®
Güçlü Aileler - Güçlü Çocuklar
Eltern - Sein ist schön, manchmal aber
anstrengend.
Dieser Kurs will Eltern dabei
unterstützen, mehr Freude und
Leichtigkeit und weniger Stress mit
Ihren Kindern zu haben.

Kurs yönetmeni:
Ayşe Can
www.aysecan.de

Kursa katılım sınırlı olduğundan
dolayı, katılmak isteyenler
Elternschule’ye kayıt yaptırması
gerekmektedir.

Sie werden mehr Sicherheit und
Selbstvertrauen gewinnen und Ihre
Fähigkeiten zum Zuhören, Verhandeln
und Grenzen setzen werden erweitert.

Kayıt / Anmeldung
Edda Borst
Tel: 040 763 79 31
Edda.Borst@harburg.hamburg.de

Ziel ist es, eine Atmosphäre in der
Familie zu schaffen, wo alle gern leben
und respektvoll miteinander umgehen,
in der gestritten werden kann, ohne den
anderen dabei niederzumachen.

Yer / Ort
Elternschule - Harburg
Maretstr. 50
21073 Hamburg

Eltern können sich mit den
Herausforderungen der Erziehung
auseinandersetzen und mit anderen
Eltern in den Austausch kommen. Sie
erhalten Informationen und können
Neues ausprobieren.

Mitveranstalter

Güçlü Aileler
Güçlü Çocuklar
Ebeyvenler için
türkçe kurs

Sayın Ebeveynler!

Kursun içeriği

Başlama tarihi / Starttermin

Çocuk eğitimi dünyanın en zor
görevlerinden biridir.

eğitimin‘de hedeflerinizi belirleme
 Çocuğun bedensel, sosyal ve
psikolojik olarak sağlıklı gelişimi için
temel gereksinimleri nelerdir?
 Kendini tanıma - ifade etme yeteneği
 Kendini tanıma - tepki gösterme ve
algılama şekilleri
 Nasıl bir veliyim/eğitmenim - başlıca
görevlerim nelerdir?
 Veli olarak, problemli durumlarda
nasıl davranıyorum?
 Duygu ifade şekilleri
 Veli olarak gücümü ve yetkilerimi
nasıl kullanıyorum?
 Problem/sorun çözme yeteneği
 Çocuğunuza sorumluluk veren,
kendi sorunlarını çözmesini öğretici
konuşma metotları
 Güncel sorunları ele alarak çözüm
yolları araştırma
Seanslar’da sosyal ve psikoloji gelişim
üzerine bilgi edinmenin yanı sıra,
sizlerin güncel yaşamda yaşadığınız
konuları da işleyerek, aile içinde arzu
ettiğiniz iletişim ve eğitim sistemini
geliştirmek için, sizlerin de aktif
katılımınız gerekmektedir.

Perşembe 16.04.2015
Donnerstag, d. 16.04.2015

Anne-Baba olmak hayatta en sıcak ve
güzel duyguların yaşanmasını
sağlamakla birlikte, eğitici rolünde çoğu
zaman zorlayabiliyor. Özellikle eğitim ve
çocuk yetiştirme konularında yeterince
bilgi edinilmemişse
Çok kültürlü bir toplumda yaşamak,
Anne ve Babaları çocuk eğitiminde
daha bilinçli, duyarlı ve kararlı olmaya
zorluyor.
Çocuklarınızın saygılı, özgüvenli ve
başarılı olabilmeleri için kendi eğitim
hedeflerinizi belirlemeyi ve bunlara
uygun davranış şekillerini oluşturmayı
ve geliştirmeyi amaçlayan bu EbeveynKursuna sizleri davet ediyoruz:

 Çok kültürlü bir toplum‘da, çocuk

Gün ve Saat / Tag und Zeit
Perşembe günleri / donnerstags
10:00 —13:00 Uhr
Mt Kinderbetreuung
Tüm Kursun ücreti 15,- €
Maddi sorunu olan katılımıclardan, ücret
talep etmiyoruz
Kursgebühr: 15,- €
Gebührenbefreiung ist möglich
.

