
Sprache: Türkisch 

Çocuğunuz görme sorunu ya şıyor mu? 

Hessen’deki kör ve görme özürlü çocuklar için pedagojik erken te şvik  

Pedagojik erken te şvik – kimin için? 
Görme özürlü, kör ve görme hasarı bulunan çok defa özürlü çocukları olan ailelere bebek çağından okul 
çağına kadar danışmanlık hizmeti veriyor ve onlara refakat ediyoruz. Aynı şekilde yüksek derece görme 
özürlü veya kör ebeveynler de çocukları için sunduğumuz teşvik olanaklarından yararlanabilmektedirler. 
Ebeveynler için masraf oluşmamaktadır! Çocuğunuzda bir görme hasarı olup olmadığı konusunda halen 
emin değilseniz de memnuniyetle bize başvurabilirsiniz. Çocuğunuz için bu olanaktan yararlanınız! 

Pedagojik erken te şvik – neden? 
Çocuk çağındaki körlük ve görme özürleri gelecek gelişmeyi olumsuz etkileyebilmektedir. Gelişme 
olanaklarını mümkün olduğu kadar iyi geliştirmek için görme özürlü ve kör çocukların bu nedenle uzman 
desteğe ihtiyacı vardır. 

Pedagojik erken te şvik – kaç ya şından itibaren? 
Đlk yaşlarda gelecekteki gelişmeyi etkileyen önemli unsurlar bulunmaktadır. Mantıklı bir teşvik hatta birkaç 
aylık çocuklarda bile mümkündür. 

Pedagojik erken te şvik – biz neler sunmaktayız? 
Erken teşvik baba evinde, erken teşvik yerinde veya anaokulunda düzenli randevüler ile 
gerçekleşmektedir. 

- Ebeveynler için danı şmanlık ve bilgi 
Çocuğun körlüğü veya görme özürlülüğü ile bağlantılı bütün sorularda, özellikle 
• çocuğun gelişmesi, teşviki ve yetiştirilmesi konusunda
• anaokulu ve okula gitme konusunda
• yardımcı malzemelerin temin edilmesi konusunda
• sosyal hukuki sorular ve talepler konusunda
• daha başka pedagojik veya terapötik tedbirler hakkında
• diğer ebeveynler ile ilişki kurma olanakları hakkında.

-  Diyagnostik 
• Algılama, gelişme ve teşvik diyagnostiği
• Güncel hayatta fonksiyonel görme diyagnostiği

-  Düzenli geli şme teşviki 
Teşvik konuları ve yöntemleri endividüel olarak her çocuk için ayarlanmaktadır ve aşağıdaki alanları 
kapsayabilir:  
• Algılama gelişmesi, özellikle geri kalan görme yeteneğinin, işitmenin ve parmakla dokunarak

hissetmenin teşviki 
• hareket etme gelişmesi
• el marifetliği / hassas motorik
• oynama gelişmesi
• iletişim ve sosyal gelişmesi
• dil gelişmesi ve kavram oluşturması
• anlama ile ilgili gelişme („dünyayı anlamayı öğrenmek“)
• kendi başına hareket etme ve yaşama pratik yetenekleri (LPF) (örn. kendi başına yemek yemeyi

ve içmeyi öğrenmek, giyinmek ve soyunmak, ...)
• yöneltim ve mobilite (O&M)



-  Sunulan grup olanakları 
• Özel konular hakkında bilgi toplantıları
• Ebeveynler ile konuşma grupları
• Ebeveyn çocuk grupları
• Oyun grupları

-  Diğer uzmanlar ile mü şterek çalı şma 
• çocuklar – ve bay/bayan göz doktorları ile
• bay/ bayan ortoptistler, bay/bayan jimnastikciler, bay/baan logopediler ve bay/bayan

ergoterapistler ile
• diğer erken teşvik yerlerindeki uzman elemanlar ile
• anaokullarındaki bay/bayan elemanlar için danışma ve ileri eğitim sunumları
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