
Veli kurslarına kimler katılabilir?
“Güçlü Çocuk İçin Güçlü Veli” kurslarında, 

veliler ya da her yaştan çocuğun eğitimiyle ilgili olan
herkes yer alabilir.

Veli kursları ne zaman başlar?
Her yıl ilkbahar ve sonbaharda yeni kurslar yapılır. 

Kurslar için her zaman kayıt mümkündür. 

Veli kursları ne kadar sürüyor?
Kurslar, haftada 1 gün 2 saat 15 dakika olarak, 

12 hafta sürmektedir. Grubun özel saptamaları dışında,
okul tatillerinde kurs yoktur.

Veli kursları nerede yapılır?
Kurslar Rothenburger Straße numarada11 yapılmaktadır.  

Veli kurslarının katılım 
 ücreti ne kadardır?
Kişi başına 60.- € ya da eşlerin birlikte 

katılımında çift olarak 95.- €.

Türkçe kurslar hakkında bilgilenme için:
Metin Ayçiçek 0911 266997

Mukadder Ergün 0911 450 89 47

Kinderschutzbund'a şöyle ulaşabilirsiniz: 

Banka iletişimi
 Sparkasse Nürnberg

BLZ: 760 501 01
Konto: 151 06 30

So �nden Sie uns
U-Bahn, Straßenbahn, Bus: Haltestelle Plärrer
5 Minuten zu Fuß
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Çocuklarınız için eğitim sorumluluğunu siz taşıyorsunuz. 
Veli olmak bazen çok yorucu ve sinirleri aşındırıcıdır. 
Çocuklar aileye yaşam ve sevinç getirirler ve velileri 

sıkça kendi sınırlarına çekerler. 

Biz sizi destekliyoruz! 
Kursun sunduğu olanaklar şunlardır: 

Eğitim zorluklarını, üzerine konuşarak açmak

Güven ve güvenlikli ortam yaratmak

Zorlu durumların üstesinden gelmeyi öğrenmek

Bilimsel bilgileri iletmek

Veli kursları neyi içerir?
Sohbet, uygulama ve bilgilendirme yöntemleri 
ile verilen kurslardan, velilerin:

eğitim sorunlarında yalnız olmadıklarını hissetmeleri 

birlikte olma hissini yaşamaları 

deneyimlerin birbirine aktarılarak, 
karşılıklı öğrenime olanak sunmaları

yeni davranış biçimlerini birlikte denemeleri,  

eğitme mutluluğunu tekrar yaşamaları 

çocuğun farklı değişim dönemlerinin önemini 
daha iyi anlamaları beklenmektedir.  

Veli Kursu
Starke Eltern - Starke Kinder®

 
Çocuklar aileye yaşam ve mutluluk getirirken, 
çoğu zaman da sınırları zorladıklarından onların 
güçlü velilere gereksinimleri vardır. 

Veli kursu nedir?
Veli kursu, velileri ve çocuklarıyla yaşayan herkesi, 
eğitim çabalarında destekler. Çocuklarla birlikte yaşam 
üzerine kurslar verir, bilgilendirir, yardım sunar. 
Veliler arası bilgi alışverişi için zemin sunar. 
Destekleyici eğitim modelini aktaran veli kursu, 
özellikle velilerin olumlu yaklaşımlarını dikkate alır. 

Bütün veliler çocuklarının eğitim sürecinde şunları yaşarlar: 

Çocuklarıyla iktidar mücadelesine girebilirler

güvensizlik duyabilirler

acizlik duygusuna kapılabilir

yükümüzün taşıyamayacağımız kadar 
ağır olduğunu düşünebilir 

çocuklarınızın sınırlarını aştığı durumları yaşayabilir.

  
  Veli kursları daha 

mutlu yaşamak   

 isteyen anne ve   

 babalara hitap eder. 
Çocukları eğitmek                                            

          zorlu bir iştir!

 Veli kursları, eğitimde                        
       

        yükünüzü ha��etiyor ve

    güvenilir deneyimler 

                   kazandırıyor 

        Çocuklarınız için 
       sizi güçlendirmek 

                       istiyoruz  


