Anne-babalardan
anne-babalara

ELTERNTALK
Anne-babalara konuşma
fırsatı verir
www.elterntalk.net

Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V.’nin bir projesi
Bayern devlet bütçesinin kaynaklarıyla desteklenmiştir.

Devlet bakanı
Emilia Müller‘in
selamlama yazısı

Sevgili ebeveynler, sevgili ELTERNTALK ilgilileri,
Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşama ve eğitim şansları için aile ilk
ve en önemli yerdir. Çok yönlü gelişim tehlikelerinin ışığında, ebeveynlerin yetiştirme sorumluluklarını aktif olarak algılamaları önemlidir.
Günümüzde yaşamımızın birçok alanında danışmanlık ve koçluk
desteği alıyoruz. Çocuk eğitiminde de ebeveynlerin tavsiye ve yardım
için müteşekkir olduğu durumlar hep olacaktır. ELTERNTALK projesi, ebeveynlerin eğitim yeteneklerinin hedefli olarak desteklenmesi
açısından özellikle önemlidir: Ebeveynler sohbet turlarında, medya,
sağlık ve tüketim ile ilgili eğitim sorularını açıklığa kavuşturmak için özel
bir atmosferde buluşuyor. Bu deneyim alışverişi eğitimli, gönüllü moderatörler tarafından yönetiliyor ve örneğin şu soru etrafında dönüyor:
„Çocuğum bilgisayar karşısında çok uzun oturuyorsa ne yapabilirim?“
Ortak sohbetlerde iyi çözümler bulmak, aileleri güçlendiriyor. Bu nedenle proje, bu yıl özellikle medya kullanımı ağırlık noktasıyla yürütülen
Bavyera hükümetinin „Çocuğum ne oynuyor?“ kampanyasının temel
bileşeni. Bununla ilgili diğer bilgiler için bakınız www.was-spielt-meinkind.de.
Şu anda ELTERNTALK Bavyera‘da 24 lokasyonda sürdürülüyor.
Özellikle bölgesel toplantılar ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bakınız www.
elterntalk.net. ELTERNTALK projesinin ispatlanmış etkililiği ve kadın ile
erkek katılımcıların memnuniyeti nedeniyle eyalet, Bavyera‘da kapsamlı
bir geliştirme için harekete geçti. Bunun için 2014 yılında 720.000 Euro
kullanıma sunuyoruz. ELTERNTALK‘ın kısa sürede tüm eyalet ilçelerine
ve eyalete bağlı olmayan ilçelere yayılmasını temenni ediyorum.
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Tüm katılımcılara – Özellikle Aktion Jugendschutz ve ELTERNTALK
çalışanlarına, bölgesel görevlilere, lokasyon partnertlerine ve moderatörlere – angajmanları için kalpten teşekkür ediyorum. ELTERNTALK‘ın
başarısı sizin sayenizde oldu. Gelecekte de yolunuzun açık olmasını
temenni ediyorum!
Sizin

Emilia Müller
Bavyera Çalışma ve Sosyal İşler,
Aile ve Entegrasyon Bakanı
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ELTERNTALK – farklı yaşam dünyalarına sahip
anne-babalar için bir önleme teklifi
ELTERNTALK, ebeveynler için yaşam dünyası odaklı bir önleme teklifidir
ve anneler ile babaları eğitim yetenekleri ve sorumlulukları bakımından
güçlendirmeyi hedefler. Burada ana aktörler anne-babalardır: Eğitim
sorularını paylaşmak için ihtisas görüşmelerinde toplanırlar.
Odak noktasında medyalar, tüketim ve bağımlılığı önleme kapsamındaki
konular bulunur. Sohbet özel çevrede gerçekleşir ve örneğin şu soruları
kapsar:
•
•
•
•
•
•

„Çocuğum ne kadar televizyon izlemeli?“
„Çocuk odasında bilgisayar olsun mu olmasın mı?“
„İnternet ve PC oyunları bizde sürekli tartışma konusu...?“
„Ne kadar cep harçlığı uygundur“?
„Çocuğumu alkole ve uyuşturucuya karşı nasıl korurum?“
„Çocuklarımızı ne güçlendirir ve hayata hazırlar?“

Bu ve benzeri sorular hakkında birlikte düşünmek – karşılıklı deneyimlerin ve eğitim önerilerinin paylaşılması – anne-babaları günlük
eğitimde güçlendiriyor. Özel çevrede sohbet turlarının yapılması
sayesinde, kurumsal bağlantıdan uzak anne-baba gruplarına da
ulaşılmaktadır.
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„Bir sohbetin oluşmasındaki ana koşul, herkesin kendi partnerini
olduğu gibi kabul etmesidir.“
Martin Buber

Yetiştirme deneyimine sahip uzman anne-babalar
Bir ev sahibi yaklaşık beş ebeveyni kendi evine davet ediyor. Bizzat
anne veya baba olan bir moderatör, bir başlangıç medyası ile konuya giriyor ve takip eden sohbete eşlik ediyor. Açık deneyim alışverişi
ebeveynleri güncel yetiştirme sorularını ailede ifade etme ve güncel
çözümleri bulma konusunda cesaretlendiriyor.
Deneyim alışverişi bu „İhtisas görüşmelerinde“ ön
planda bulunuyor. Anne-babalar aktörler; onlar
„Kendi eğitim deneyimlerinin uzmanları“. Yaklaşık
iki saatlik sohbet turlarında, bilgi alışverişi yapılır,
yük paylaşılır, diğer anne-babalardan öğrenilir
veya sadece dinlemek için zaman ve mekân
bulunur.
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Konukseverliğin korunması
„Bir arkadaşım beni ELTERNTALK‘a davet etti ve sonunda herkese, birinin böyle bir akşamı gerçekleştirmek isteyip istemediği soruldu ve ben
de bunu organize etmeye hazır olduğumu söyledim.“
(Ev sahibi)
ELTERNTALK konukseverliği destekler. Anneler ve babalar bölgesel ELTERNTALK uzmanları tarafından moderatör olarak görevlerine
hazırlanırlar. Bu kişiler kendi özel yaşam ilişkilerinde, kendi evlerinde
ELTERNTALK‘ı sunmak ve bununla ilgilenen ebeveynleri davet etmeye hazır olan evsahibi ebeveynler ararlar. Konuklar da kendi tanıdık
ve arkadaş çevresinden ebeveynleri başka bir ELTERNTALK‘a davet
etmek suretiyle yeni ev sahipleri olurlar. Yaklaşık iki saatlik toplantı bir
konu ve bir eğlence kısmından oluşuyor. ELTERNTALK açık bir sohbet
kültürünün yanında anne-babalar arasında iletişim ağını ve dayanışmayı
destekliyor.
Anne-babalar karşılıklı deneyim alışverişi sayesinde farklı yaklaşımları
ve çeşitli çözüm yollarını öğreniyorlar. Müşterek bir yaşam mümkün
olabiliyor. Motivasyon prensipleri ile bağlantılı diyaloğa dayalı sohbet
tutumu, ebeveynleri dıştan öğretme olmadan kendi görüşlerini ve eylem olanaklarını geliştirmesi için iletişim ortamlarını destekliyor. Burada
ebeveynlere ve onların günlük bilgilerine karşı değer biçen bir yaklaşım
esas oluşturuyor. Bu da ebeveynleri ve onların iletişim bağlarını güçlendiriyor ve söz konusu ortamdaki sosyal yaşamı destekliyor.
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Anne-babalardan anne-babalara /
Hedef gruplar

Anne-babalardan anne-babalara
„ELTERNTALK‘i tavsiye ediyorum, çünkü ebeveynler orada birbirlerinden öğreniyorlar.“ (bir katılımcı)
• ELTERNTALK medyaların ve tüketimin çocukların ve ebeveynlerin
sorunların ve günlük yaşamın üstesinden gelme üzerindeki etkisi
konusunda bilinçlendirmek istiyor.
• ELTERNTALK anne-babaları bağımlılık ve aile içinde sağlıklı yetişme
konusunda hassas davranmalarını sağlamak istiyor.
• ELTERNTALK anne-babaları yetiştirme sorumlulukları konusunda
güçlendirmek istiyor, özellikle medya kullanımı, tüketim davranışı,
sağlıklı yetişme ve bağımlılığı önleme alanlarında.
• ELTERNTALK bunu modere edilen anne-baba sohbetlerinin içeriği
yapmak istiyor. Deneyim, karşılıklı bilgi alışverişi ve görüşmeler odak
noktasını oluşturuyor.
Hedef gruplar
• ELTERNTALK, on dört yaşına kadar çocukların anne-babalarına
yöneliktir.
• ELTERNTALK özellikle göçmen arka planına sahip evebeynlerin yanı
sıra özel ve/veya ağır yaşam koşullarına sahip ebeveynlere de hitap
etmek istiyor.
ELTERNTALK‘ları anadilde yapma teklifi, göçmen arka
planına sahip anne-babalar tarafından memnuniyetle
karşılanıyor. Öteden beri bu anne ve babaların çoğu
az veya hiç Almanca bilmiyor. Böylece kendileri için
uygun bir önleme teklifine katılma olanağına sahip
oluyorlar.
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ELTERNTALK-Konular
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Televizyon, cep telefonu, bilgisayar ve konsol oyunları, internet,
tüketim, bağımlılığı önleme ve aile içinde sağlıklı yetişme. Hayat
değiştiğinde ... aileler içinde sağlıklı yetişme gibi konular hakkindaki sohbetler tüm Bavyera‘da var. Eğitimle ilgili diğer konular hazırlık
aşamasında.
ELTERNTALK konuları elterntalk‘a özgü resim kartları ve eşlik eden
metinlerle hazırlanmıştır. Bir kart seti, her biri bir konuyu işleyen çeşitli
resim kartlarından oluşmaktadır. Ebeveynler bir oyun şeklinde konulara
girebilir ve kendi maruzatları ve sorularına kolayca giriş yapabilirler.

09

Organizasyon ve gelişme:
Proje birimi
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Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V.‘nin ELTERNTALK biriminde, aşağıdaki temel görevlere sahip federal çaptaki yönetim toplanmıştır: Konsept, geliştirme, yönetme, koordinasyon, koçluk
ve kamu çalışması. Bunun haricinde söz konusu talk konularıyla ilgili
olarak kültür ve ortam açısından esnek başlangıç modülleri geliştiriliyor
ve uzmanlar için eğitimler ile ihtisas toplantıları teklif ediliyor.
Tüm ELTERNTALK toplantıları değerlendiriliyor ve sonuçlar yıllık
bir değerlendirmede yayınlanıyor. Bilimsel destek araştırmaları, bu
düşük frekanslı ve yaşam dünyası odaklı ebeveyn eğitme teklifinin
geliştirilmesini destekliyor. Tutarlılığın temin
edilmesi için eyalet düzeyinde bir işbirliği ve
iletişim ağının kurulması ve korunması önem
taşımaktadır. Bu sırada ağlar ile kurul yapılarının
yanında kamu çalışması için medyalardan da
faydalanılıyor.
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Ağlar ve bölgesel yer belirleme:
Lokasyon partnerleri
ELTERNTALK, sevimli, çekici ve başarılı bir ebeveyn ve aile gelişimi
formu olarak kendini Regensburg şehrinde kanıtladı. Her gençlik dairesine „Ailenin desteklenmesi için uzman makam“ profiliyle“ iyi oturuyor
– ailelerimizin ve çocuklarının yararına.
(Mart 2013, Günter Tischler, Regensburg şehri gençlik ve aile dairesi
makamının idarecisi
Hem eyalet düzeyinde, özellikle de burada sosyal tesisler, hizmetler ve
kurumlar ile işbirliği ve kaynaşma büyük önem taşıyor. Duruma ve çıkış
konumuna bağlı olarak aşağıdaki lokasyon partnerleri katılıyor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gençlik daireleri
Alt bölümleri ve kurumları ile birlikte refah dernekleri
Protestan ve hıristiyan kilise cemaatleri
Serbest ve kamu aile gelişim taşıyıcıları
Ebeveyn ve aile dernekleri, kadın dernekleri
Anne/baba merkezleri, aile merkezleri
Göçmen arka planına sahip insanlar için danışma merkezleri
Sağlık daireleri
Bağımlılık danışma merkezleri

Lokasyon partnerleri ELTERNTALK interaksiyon ağına aktif bir şekilde
bağlanmıştır ve ELTERNTALK biriminden bölgesel proje başlangıcı,
gerçekleştirilmesi ve bağdaştırılması konularında danışmanlık desteği
alıyorlar.
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Kazanım, moderatörlerin
eğitimi ve koçluğu: Bölge
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„Onun birçok insan tanıdığını ve çok arkadaşı olduğunu biliyorum,...
ve bunların da potansiyel evsahipleri olabileceğini düşündüm.“
(Moderatör kazanımı bölge görevlisi)
Bölge görevlisi, pedagojik eğitimi almış bir uzmandır ve gençlik
yardımında bölgenin yapısal konusunda bilgi sahibidir. Moderatör
bulmak, onları eğitmek ve eşlik etmek, kamu ve bağdaştırma işinin
yanındaki temel görevlerdir. Lokasyon partneri ile sıkı bir işbirliği içinde
çalışır ve sosyal ağların kaynaklarından faydalanır. Farklı bölgesel
sosyal yapılara uygun olarak bunlar örneğin aşağıdaki merkez dışındaki
kurumlar olabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Eğitim ve bağımlılık danışmanlık yerleri
Semte bağlı sosyal çalışma
Sosyal pedagojik aile yardımları
Kreş tesisleri
Göçmenler için iş çevreleri
İnterkültürel merkezler
Göçmen dernekleri
Birçok jenerasyonun oturduğu evler
Ebeveyn dernekleri/kurulları

Moderatör / Ev sahibi ve konuklar
Anne-babaları motive etmek, anne-baba sohbetlerine eşlik etmek:
Moderatör
„Moderatör çabucak rahat bir atmosfer oluşturdu. Bizzat onun da üç
çocuk sahibi olması ve neler yaptığına dair kendi yaşadıklarını anlatabilmesi buna katkı sağlıyor ve bu kulağa çok farklı geliyor.“ (Ev sahibi)
Hedef gruplara ulaşmada anahtar rolü moderatöre ait. Bu yüzden söz
konusu hedef gruplardan moderatörler kazanmak gerekiyor. „İdeal moderatör“ ELTERNTALK konularına, yeni insanlar tanımaya meraklıdır ve
dostane bir sohbet atmosferini destekleyebilir.
Başka anne-babalarla eğitim konularında bilgi alışverişi yapabilir:
Ev sahibi ve konuklar
„Çok uzun süre konuk aramama gerek kalmadı. Çevremde konuya ilgi
duyan ve gelen bir sürü anne oldu.“ (Ev sahibi)
„Medya eğitimi hakkında çok şey okudum ama ELTERNTALK‘ta
sorularıma cevap bulabiliyorum somut bir sekilde günlük hayatta olduğu
gibi.“ (Ev sahibi)
Moderatör evsahibinin bir ELTERNTALK düzenlemesini istiyor. O da
uygun bir ortam sağlıyor, örn. kendi oturma odasını,… ve kendi arkadaş
veya tanıdık çevresinden 4-6 ebeveyni bir ELTERNTALK toplantısına
davet ediyor. Teşekkür olarak moderatörden bir konuk hediyesi alıyor.
Ebeveynlerin katılımı ücretsiz.
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ELTERNTALK ağı

ELTERNTALK ağı büyüyor ve ebeveynlere kendi yaşam
dünyalarında ulaşıyor
ELTERNTALK toplantıları tüm Bavyera bölge yönetimlerinde (Haziran
2014 itibariyle 24 şehir ve ilçe bölgesi) teklif ediliyor. Yerel irtibat
kişinizle birlikte güncel lokasyonlar www.elterntalk.net altında
sunulmuştur.
ELTERNTALK, tüm ebeveynlere – tüm eğitim seviyelerinden ve
çeşitli kültürel arka plana sahip – hitap eden ve kesinlikle ikna edici
olan, yaşam dünyası odaklı bir önleme teklifidir. 2013 sonuna kadar
yakl. 55.300 ebeveyn sohbet turlarına katıldı. Böylece 2013 yılındaki
toplantılara 60‘ın üzerindeki ülke kökeninden katılım oldu, konuklardan
2/3‘ünden fazlası Almanca olmayan bir kültür çevresi bildirdi, bu arada
Türk ve Rus ebeveynler sayısal olarak en güçlü göçmen gruplarını
oluşturdu. Karşılıklı deneyim alışverişi, sohbetlerin günlük yaşantı
açısından faydasının yanı sıra yüksek bilgi değeri, ebeveynlerin tavsiyede bulunması için ana argümanları oluşturuyor.
Yıllık olarak ELTERNTALK‘a kaç
ebeveyn katıliyor?
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Her yıl kaç ELTERNTALK
toplantısı yapılıyor?
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ELTERNTALK 2001 yılından beri 55.300‘den
fazla ebeveyne ulaşmış.
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Konuklar hangi kültür çevrelerinden geliyor?
(N=7689, 2012’nin yüzdelik verileri)
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ELTERNTALK, Ekim 2001‘deki proje başlangıcından beri sürekli olarak gelişiyor. Projeye eşlik eden, 2012 yılında gerçekleştirilen
araştırma, yanı sıra yıllık kantatif gelişme, ELTERNTALK‘ın farklı eğitim
ortamlarından ve farklı kültürel arka plana sahip anne-babalara hitap
edebildiğini teyit ediyor. ELTERNTALK‘ın bir artısı, tüm anne-babaların
isteğe bağlı ve akış yapısı itibariyle kolaylaştırılmış katılımı. Diyaloğa
dayalı deneyim alışverişi ebeveynlere değiştirilmiş bir dikkat odaklaması
sağlıyor. Eğlenceyle öğrenmek ve rahat atmosfer, bu ebeveyn sohbetlerinin başarısında temel oluşturuyor.
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Partnerlerin bir bağlantı sistemi /
ELTERNTALK nerede var?
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ELTERNTALK bu yaşam dünyası odaklı ve düşük frekanslı teklifle,
ebeveynlerle işbirliği konusunda yeni yollara adım atıyor. Teklif şehir
ve taşra şartları için uygun.
Ağ, çekirdek olarak birbiriyle kesişen iki organizasyon çevresi
oluşturan, ELTERNTALK‘ın oluşması, yaşaması ve gelişmesini sağlayan, çeşitli partnerlerin bir bağlaşım sistemine gömülmüş.
Bu, lokasyon partnerinden, bölgesel görevliden ve moderatörlerden
oluşan, yerinde bölgesel organizasyondur. Bölgelerüstü organizasyon,
proje taşıyıcısı olarak Bavyera çapındaki kontrolü ve koordinasyonu
üzerine alan ve lokasyon partnerleri ile bölgesel görevlilerle birlikte
çalışan gençlik koruması aksiyonunu kapsar.
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Bağdaşık sistem ELTERNTALK
Bavyera çapında bölgesel ELTERNTALK tekliflerinden oluşan bir ağ var.
Güncel lokasyonlar www.elterntalk.net/ Wo gibt es ELTERNTALK?
altında sunulmuştur.
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Literatür / Künye

Aktion Jugendschutz neşriyatları Jugendschutz, Landesarbeitsstelle
Bayern e.V. üzerinden alınabilir:
Faks: 089/121573-99; E-mail: info@aj-bayern.de veya
www.bayern.jugendschutz.de/Material bestellen
Literatür
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•

Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle e.V. (yayıncı):
„ELTERNTALK 2001 bis 2011
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Medya, tüketim, bağımlılığı önleme ve aile ile ilgili anne-baba
görüşme turları tüm Bavyera‘da var.

IRTIBAT:

ELTERNTALK
Dom-Pedro-Str. 17, 80637 Münih
E-posta: info@elterntalk.net
Telefon: 089/12 15 73-30
www.elterntalk.net

Bir Aktion Jugendschutz projesi
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.
Dom-Pedro-Str. 17 • 80637 Münih

Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. aksiyonu, projenin taşıyıcısıdır.
ELTERNTALK, Bavyera Çalışma ve Sosyal İşler, Aile ve Entegrasyon Bakanlığı ile Bavyera Sağlık ve
Bakım Bakanlığı kaynaklarıyla desteklenmektedir.

