Kursu sunan

Uygulamalı Ebeveyn kursu

Diakonie Hasenbergl e. V.
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
Riemerschmidstr. 16
80933 München

Leyla Altenbach
Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Mitarbeiterin der
Erziehungsberatungsstelle
FamilienTeam® Trainerin

-Türkçe Familienberatungsstelle
Diakonie Hasenbergl e. V.`da

Kayıt ve detaylı bilgiler
Diakonie Hasenbergl e. V.
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
Riemerschmidstr. 16
80933 München
Tel. 089 312096-12
Fax 089 312096-51
eb@diakonie-hasenbergl.de

Her çarşamba günü öğleden önce
06.11; 13.11.; 27.11.; 04.12.;11.12.;
18.12.2019, 08.01; 15.01.2020

Konular ve içerik
Termine
Sevgili Ebeveynler,
Alışveriş yaparken inatçılık, sınırsız televizyon
seyretme, çocuk odasında düzensizlik, terlik
giymeme, „sana herşeyi yüz defamı söylemek
zorundayım…“ ! demek.
Çocuklarla beraber yaşam bazen sinir yıpratıcı
olabiliyor. Ama buna rağmen bütün anne ve babalar
sevgi dolu ebeveynler olmak istiyorlar!
Bezen aile içinde günlük yaşamda ufak
nedenlerden dolayı duygularımız karışık oluyor.
Sevgi, sabır ve sınırlarımız bazen çok zor
sınavlardan geçiyor.
Ebeveyn eğitimi FamilienTeam® size aile içi
yaşamınızdaki engelleri emin olarak aşabilmeniz
için, uygulayabileceğiniz şekilde yardım ediyor
Toplantılarda çok somut yardımlar alacaksınız.
-

Çocuğumu şımartmadan ona gerekli olan
ilgiyi nasıl verebilirim?
Sevgi dolu ama tutarlı sınır nasıl koyabilirim?
Sorunları kazanan ve kaybeden olmadan
nasıl çözebilirim?
Çocuğumu zor anlarında nasıl
destekleyebilirim?

Bu eğitimde tamamen somut, önceden hazırlanmış
durumlarla, becerilerinizi geliştirebilir ve hedeflniz
doğrultusunda uygulayabilirsiniz.

Kayıt
FamilienTeam®- Elterntrainíng

Çarşamba günleri öğleden önce
06.11, 13.11., 27.11., 04.12., 11.12., 18.12.2019
08.01, 15.01.2020

Ailenin toplam net geliri, aile içindeki
kişi başına bölünüyor.

Yetişkin başına
Ödenen kurs
ücreti

Saat 9.00 – 12.00 arası

Kursun verildiği yer
Familienberatungsstelle Diakonie Hasenbergl e. V.
Im Pfarrer-Steiner-Zentrum
(Giriş katı, EB-Grup odası)
Riemerschmidstr. 16
80933 München

Sozial yardımlar ( Issizlik parasi, Sozial yardim,
az saat calisanlar vs.)
40 Avro
500 avroya kadar

80 Avro

700 avroya kadar

110 Avro

900 avroya kadar

140 Avro

Üstünde gelir

170 Avro

Ebeveyn olarak ikimizde katılıyoruz =
Birimiz yarı ücret ödüyor
______Avro

Ücret
Az gelirliler az ücret ödüyorlar!
40 Avro ücretten itibaren kayıt olabilirsiniz!
Tam ücreti ekteki kayıt belgesinden öğrenebilirsiniz

Toplam ücret:

_________Avro

*(örn: .: Anne, baba ve. 3 çocuk= 5 kişi, bu aile net aile gelirinin
beşe bölünmesi demektir)

Evet , ben / biz
Diakonie Hasenbergl`de 09 ekim - 04 aralık 2019
tarihleri arasında yapılacak Ebeveyn uygulamalı
eğitim programına katılıyorum / katılıyoruz:
_________________________________________________
Isim
_________________________________________________
Çocuklariı ismi ve yaşı
_________________________________________________
adres
_________________________________________________
Tel. ve E-Mail
_________________________________________________
Imza

