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Träger: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg e.V.

Bu Program hamilelikten 
3. yaþ ina kadardir

PAT – Ebeveyn �le B�rl�kte 
Öğrenme
Her çocuk yetenekler�n� kat kat
artırab�lmek �ç�n öğren�r, büyür ve gel�ş�r.

S�z ve bebeğ�n�z PAT‘ n�n s�ze sunduğu ebeveyn �le 
öğrenme programının desteğ�n� hak ed�yorsunuz.

Üyel�k ücret� senel�k 40€ dur.Taks�tl� ödeme �mkanı 
vardır.

Bu Program Almanca, Rusça, Türkçe, Fransızca, 
İng�l�zce Arapça, Kürtçe, Katakoll� d�ller�nde h�zmet 
vermekted�r.

Veli yetiþtirme programý



Ebeveyn olmak: Mutluluk ve Özver�
İler�k� y�llara göre çocuklar �lk y�llarda daha çabuk ve 
daha çok şey öğren�rler.

Çocuğunuzun geleceğ�ne katkıda bulunmak �ç�n, 
onunla b�rl�kte oynayın ve öğren�n.

S�zler, ebeveyn olarak çocuğunuzun �lk ve en öneml� 
yol göster�c�s�s�n�z.

„PAT – Ebeveyn ile birlikte ögrenme“
– B�z, çocuğunuzun eğ�t�m� sürec�nde s�zler� 
güçlend�r�yoruz.

• „PAT – Ebeveyn �le b�rl�kte öğrenme“, anney� 
ham�lel�k sürec�nden başlayarak, çocuk üç yaşına 
gelene kadar destekleyen uluslararası b�r 
programd�r.  

• Ebeveyn eğ�tmen�, çocugunuzun gel�ş�m� hakk�nda 
s�zler� b�lg�lend�rerek bey�n gel�ş�m�n� anlaşkl�r b�r 
şek�lde s�ze anlatacakt�r.

• Bu b�lg�lerle çocuğunuzu bell� b�r hedef doğrultusunda 
öğrenmeye haz�r hale get�reb�l�rs�n�z.

• S�zler, ebeveyn eğ�tmen� �le b�rl�kte çocuğunuzun 
yaşına uygun oyunlar bularak, çocuğunuzun 
gel�şmes�ne katk�da bulunab�l�rs�n�z.

„PAT – Ebeveyn ile birlikte öğrenme“ 
programı sizlere sundukları...

Ev z�yaretler� - Ebeveyn eğ�tmen� s�zlere gel�ş�m 
sürec�n�n, yen�l�kler�n�, özell�kler�n� ve aşamalarını 
anlatacaktır. Çocugunuzun gel�ş�m sürec�yle nasıl 
baş edeb�leceğ�n�z� s�z�nle b�rl�kte düşünerek s�ze 
yardımcı olacak ve sorularınız �ç�n s�ze zaman ayı-
racaktır.

D�ğer ebeveynlerle b�lrl�kte gurup toplantılar - Bu 
toplantılar s�ze d�ger ebeveylerle f�k�r alış ver�ş�nde 
bulunmanızı ve eğ�t�m konusunda b�lg�lenmen�z� 
sağlayacaktır. Ayn� zamanda d�ğer ebeveynlerle 
karşılıklı b�rb�r�n�z� destekleyeb�l�r, b�rb�r�n�zden b�r 
şeyler öğreneb�l�rs�n�z.

Sosyal Bağlar Kurmak - D�ğer ebeveynlerle �let�ş�m 
kurma �mkanı sağlar ve yaşadığınız çevredek� genç 
a�leler �ç�n sunulan h�zmet ve olanaklara kolaylıkla 
ulaşab�l�rs�n�z.ulaşab�l�rs�n�z.

Eğitim Ailede Başlar


