AÇEV VE ÇANKAYA BELEDİYESİ
“İLK İŞ BABALIK” DİYOR!
Çocuğun gelişiminde babaların önemine dikkat çeken Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV), Çankaya Belediyesi’yle Baba Eğitimleri için el ele verdi.
24 yıldır erken çocukluk alanında bilimsel eğitim ve savunu çalışmaları yürüten AÇEV, babaların
çocuk gelişimi konusundaki rollerini güçlendirmek amacıyla 1996 yılından bu yana babalara yönelik
eğitimler düzenliyor. Bu yıl "İlk İş Babalık" kampanyası ile babaların çocuklarıyla karşılıklı ve yakın
ilişki kurmasının önemine dikkat çeken AÇEV, farklı illerde yürüttüğü "Baba Destek Programı"
eğitimlerine Çankaya Belediyesi’yle imzalanan protokolle bir yenisini ekledi. Protokolün imza töreni,
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın’ın katılımıyla
gerçekleştirildi.
İmza töreninde konuşan AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın; erken yaşlardan itibaren çocuğun
bakımında ve gelişiminde babaların annelerle eşit sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, “ilgili
babalık” davranışlarının yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti: “Baba Destek Programı’na katılan
babaların, çocuklarının bakımını ve gelişimini nasıl destekleyecekleri konusunda bilgileri artıyor ve
aile içinde demokratik ve eşitlikçi bir tutum sergileme konusunda önemli kazanımları söz konusu
oluyor. Bugün Çankaya Belediyesi’yle imzaladığımız protokol çerçevesinde düzenleyeceğimiz
eğitimlerin, bu değerli kazanımları Çankaya Belediyesi’nin etki alanındaki tüm babalara aktarmasını
diliyorum.” Yalçın ayrıca, işbirliği kapsamında farklı etkinlikler düzenleyeceklerini de belirtti.
AÇEV’in Baba Destek Programı(BADEP)
BADEP, 1996 yılında AÇEV tarafından geliştirilen, bilimsel araştırmalar ve toplumsal ihtiyaçlar
doğrultusunda güncellenen, babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasını hedefleyen
bir yetişkin eğitim programıdır. 3-11 yaş dönemi çocukları olan 15-20 kişilik baba gruplarına yönelik
en az 10 hafta boyunca, toplam 25 saatlik programda ayrıca annelere yönelik 2 oturum
gerçekleştirilmektedir. Oturumlar, grup tartışması, küçük grup çalışmaları, oyunlar, hikâyeler ve
örnek olay çalışması gibi yetişkin eğitimi yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Baba Destek Programı’na katılan babaların, çocukları ile ilgili daha fazla sorumluluklar üstlendikleri,
tüm aile bireyleri ile daha demokratik ilişkiler kurdukları ve çocuklarının gelişimlerini destekledikleri
gözlemlenmiş, programın yalnızca babaları değil, eşlerini de çocukları ile ilişkilerinde olumlu
etkilediği saptanmıştır.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
AÇEV “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle 1993 yılında kuruluşundan bu
yana erken yaş çocuklarını ve yakın çevrelerini eğitim yoluyla güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
İhtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri düzenleyen AÇEV
hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel programlar
geliştirmektedir. AÇEV, bugüne kadar eğitim verdiği 12.433 gönüllü eğitmenin desteğiyle, yüz yüze
eğitim programlarıyla 984.806 anne, baba, çocuk ve yetişkine ulaşmıştır.
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