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Ebeveyn;

 Eğitim sisteminin her geçen gün daha fazla teknolojiyi kapsadığı ve teknoloji 
aracılığı ile varlığını sürdürdüğü bugünlerde size bir davetimiz var.  Davetimiz, ebe-
veyn olan sizi bilgeleştirerek, çocuğunuzla daha yakın bir bağ kurmanıza yardımcı 
olacak, aile içi ilişkilerinizi düzenlemenize ve çocuğa dair ihtiyaç duyduğunuz her 
bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak bir davettir. Parentwiser, 3-18 yaş ara-
lığındaki çocuk ve gençlere dair size bilimsel ve güvenilir bilgiler sunan mobil bir 
uygulamadır.

Çocuk Yetiştirmek Kendini Yetiştirmektir

“Bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine bakın
Çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır;

Nedensiz yere mutlu olabilmek
Her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak

Ve elde etmek istediği şey için tüm gücü ile savaşmak…”

Paulo Coelho

 Hiç çocuğunuzdan ya da bir çocuktan öğrendiğiniz bir şey oldu mu? Yoksa 
sizin  için çocuklar ‘yetiştirilmesi’ gereken ‘tamamlanmamış’ insanlar mıdır? Ebe-
veynler bugün, bir çocuğu yetişkin yapmak ve çocuk yetiştirmek için çabalar du-
rur. Hâlbuki çocuk bir yere yetişmeye çalışmaz. Zamanı geldiğinde yürür, konuşur, 
öğrenir. Hayatı adım adım keşfetmek için dünyaya gelmiştir. Ne zaman ebeveyn 
onun ritmini bozar, o zaman çocukta bir şeyler sekteye uğrar. Aslında ebeveynin 
ihtiyacı çocuk gibi olmaktır; meraklı, azimli ve yargısız. Bilgelik; Sokrates, Platon ve 
Aristo tarafından ‘içsel mutluluk’, ‘mutlu bir yaşama götüren yol’ olarak tanımlan-
mıştır. Çocuklar bilgelik yolunda emeklerken, siz onun yanında onun gibi durabili-
yor musunuz? Size verdiği sinyalleri okuyabiliyor musunuz yoksa kendi bildiğinizi 
mi yapmayı seçiyorsunuz? Tüm bunlara çözüm olarak size Parentwiser uygulama-
sını sunuyoruz. 

 Parentwiser, çocuğunuzla yaşadığınız sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra, 
size çocuk – odaklı bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı hedefler.
 
 Parentwiser, çocukların ayak izlerini takip ederek oluşturulmuş ve ebeveyn-
lere sunulmuş video, makale ve anket temelli mobil çocuk yetiştirme rehberidir.  



 Ebeveynliğe, bireye ve eş olmaya dair çıktığınız yolda çocuklara dair ihtiyaç 
duyacağınız tüm bilimsel bilgileri bu uygulamada bulabilirsiniz. Çocuk yetiştirmek 
aslında kendini yetiştirmektir. Çocuğunuzla birlikte büyümeye hazır mısınız? Haydi 
yola çıkalım!
 
 Parentwiser isimli mobil uygulama ile ilgili bilgi almak ve örnek içerikleri in-
celemek için lütfen www.parentwiser.com.tr web adresini ziyaret edin.
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