
İletişim

Ekibimiz bölgelere ayrılmıştır. 
Tüm iletişim bilgileriyle sorumlu 
muhatapları burada bulabilirsiniz: 
www.lwl.org/fruehfoerderung

İlk sorular için danışma hattı: 
Tel: 0251 591-5020

Kolay dil 
Bu broşürün içeriklerini 
kolay dilde internette 
bulabilirsiniz.

Erken teşvik çoğu kez erken teşvik merkezlerinde verilir. Bun-
lar nitelikli elemanları ve örneğin oyuncakları, kitapları veya 
medikal aletleri ile odaları olan uzmanlaşmış kuruluşlar veya 
muayenehanelerdir.

Teşvik ve danışmanlık hizmeti aynı zamanda mobil erken 
teşvik olarak ailenin kendi evinde de verilebilir. Bazen erken 
teşvik anaokulda da veya günlük bakım çerçevesinde (örne-
ğin bakıcı annede) uygulanır. 

Teşvik yerinden bağımsız olarak teşvike, anne-baba olarak 
sizin de  katılmanız her zaman önemlidir.

Erken teşvik nerede verilir?

Erken teşvike giden yolErken teşvik yeri LWL‘de muhataplar
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Çocuğunuz için  
erken teşvik

Westfalen-Lippe’de
doğumdan okul çağına
kadar erken teşvik için
ebeveynlere yönelik bilgiler

LWL Gençlik ve Okul Dairesi
Çocuklar ve Gençler için Sosyal Katılım

Erken teşvikin hizmetlerine kolaylıkla başvurulabilir. LWL 
Birliğinin çalışanları bunun için size danışmanlıkta bulunmaya 
ve destek vermeye hazırdır. Bir erken teşvik merkezinden de 
bilgi alabilirsiniz.

LWL Birliği, engelli çocuklar ile bir engel riski olan çocuklar 
için teşviki finanse etmektedir.
Çocukların mümkün olduğunca iyi gelişebilmeleri amaçlanır..

Erken teşvikle ilgili olarak sizinle gizli ve ücretsiz danışmanlıkta  
bulunuyoruz. 
Telefonla bizi arayabilirsiniz. Gerekmesi halinde kendi yerinizde de 
bir randevu düzenlenebilir. 

Erken teşvik olanaklarıyla ilgili sizi bilgilendirir ve nasıl bir başvuru 
yapabileceğinizi açıklarız. Ayrıca gerektiğinde başvuruyu doldurur-
ken size yardımcı oluruz. 

Bundan başka yakınınızda bulunan hizmet sağlayıcılarının adını, 
yardım  imkanlarını ve danışmanlık olanaklarını bildiririz.

Çocuğum nasıl erken teşvik alır? Kimlerle muhatap olabilirim?

İnternette sunulan erken  
teşvik olanakları

Erken teşvikin Westfalen-Lippen’de 
sunulduğu yerleri, LWL birliğinin 
bu sayfalarında bulabilirsiniz: 
www.lwl.org/fruehfoerderung

Üç adımda erken teşvike doğru:

 · Erken teşvik almak için bir doktor muayenesi 
gereklidir. Çocuk doktoru disiplinler arası  
teşvik için ilk tanıyı koyar veya sağıltıcı eğitsel  
teşvik için bir doktor raporu düzenler.

 · Sonrasında (örn. erken teşvik merkezinde) 
çocuğunuz için hangi somut yardımların söz 
konusu olduğunu belirlemek için çocukla 
standart bir tanılama yapılabilir. 

 · Ardından erken teşvik için başvuru yapılabilir. 
Tarafımızca sizinle birlikte bir ihtiyaç tespiti 
yapılır. Şayet koşullar karşılanır ve erken teşvik 
uygun bir önlem olarak belirlenir ise, size bir 
onay gönderilir.



Erken teşvik, bir engeli olan veya engel riski altında bulunan ço-
cuklar için sunulan, ikamet yerine yakın olan bir teşvik olanağıdır. 
Bu olanak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde desteğe ihti-
yaç duyan çocuklara yardım edebilmektedir. Erken teşvik, çocukla-
rın doğumdan okul çağına dek destek alabilmesi için yasalarda bir 
hak olarak yer alır.

 · Erken teşvik, bütünsel bir yaklaşıma sahip sağaltıcı bir eğitim 
önlemidir. Diğer bir deyişle: Çocuğun ihtiyaçlarını göz önüne 
alan sağaltıcı eğitim önlemleri ve gerekirse bunlarla uyumlu hale 
getirilen terapötik önlemler birlikte etkili olmaktadır. Çocuk oyu-
nu burada, her  zaman teşvikte bir başlangıç noktası oluşturur.

 · Bunun yanı sıra erken teşvik aileye odanaklarak çalışır. Çocuk ve 
aile, günlük yaşamlarında engelin iyi sonuçlar vereceği davranış-
ları öğrenebilir. Çocuğun yakın çevresi bu teşvike dahil edilir.

 · Sağaltıcı eğitsel tedavi, çocuğun yaşadığı zorlukları dengelemeye 
ve mümkün olan en iyi gelişim ve eğitim fırsatlarını sağlamaya 
katkıda  bulunur.

 · Erken teşvikin amacı, çocuğun olabildiğince kendi kararlarıyla  
belirleyeceği bir yaşamı olanaklı hale getirmektir.

Erken teşvik, sağaltıcı eğitsel ve disiplinler arası erken teşvik olarak 
ikiye  ayrılır:

 · Sağaltıcı eğitsel erken teşvikte eğitsel ve sağaltıcı yöntemler 
kullanılmaktadır. Otizme özgü teşvik aynı şekilde sağaltıcı  
eğitsel erken teşvikin bir türüdür.

 ·  Disiplinler arası erken teşvik, tek elden sağaltıcı eğitim bilimi ve 
terapidir. Bu karmaşık hizmet biçimi (sağaltıcı) eğitsel yöntem-
lerin ötesinde örneğin dil ve hareket (logopedi, ergoterapi ve 
fizyoterapi) alanlarındaki tıbbi terapötik hizmetleri kullanarak 
teşvik eder.

Değerli anne babalar,

bu el broşürü ile Westfalen-Lippe Yerel Yönetimler Birliği (LWL)
sizi erken teşvik kapsamında sunulan olanaklar hakkında bilgi-
lendirmeyi amaçlamaktadır.

LWL Birliği, Westfalen-Lippe’de verilen erken teşvik hizmetle-
rinden sorumludur. Birlik bu hizmetler için doğumdan okula 
başlama çağına kadar (sağlık sigortası hizmetleri hariç) masra-
fları üstlenir. Yardımları sizinle birlikte planlıyoruz.

Çocuğunuz ve sizin toplumsal yaşama tüm yönleriyle ve kendi
alacağınız kararlar doğrultusunda – ayrıca ikamet yerinizden ve 
çocuğun bakım şeklinden bağımsız olarak katılabilmenizi arzu 
ediyoruz.

Çocuğunuz için sunulan erken teşvik hizmetlerinden yararlan-
mayı düşünürseniz, sizi bu konuda memnuniyetle destekleriz.

LWL Şubesi
Çocuklar ve Gençler için Sosyal Katılım
Çalışanları

Erken teşvik nedir?

Erken teşvikin hangi türleri var?

Çocuğunuz için erken teşvik

Erken teşvikin temel ilkeleri & biçimleri Sunulan erken teşvik olanaklarıWestfalen-Lippe‘de erken teşvik Gelişimde destek

Sağaltıcı eğitsel olanaklar

Sağaltıcı eğitsel teşvik
Çocukları sağaltıcı eğitici usulde teşvik etmenin değişik türleri 
vardır. Bunun seçilmesinde her zaman çocuğun ve ailesinin 
özel ihtiyaçları dikkate alınır. Teşvikin hareket noktası, çocu-
ğun oyunudur. Sözgelimi çocuk daha kolay öğrenmesi, duy-
gularını yönetmesi, daha fazla konuşması, hareket etmekten 
zevk alması, gruplarla baş edebilmesi veya daha bilinçli olması 
konularında desteklenir.

Psikomotrisite / Motopedi
Burada söz konusu olan harekettir, zira motorik ve ruhsal 
gelişim ayrılmaz biçimde birbirlerine bağlıdır. Hedefli oyun 
ve hareket olanakları sayesinde çocuğun yetenekleri birçok 
değişik malzemeyle, kendisiyle ve başka çocuklarla etkileşim 
içerisinde teşvik edilir. Böylece çocuk kişilik gelişiminde, ha-
reket imkanlarında ve sosyal yeterliliklerde desteklenir. Erken 
teşvik merkezlerinin yanı sıra, bu türden yaklaşımlar üzerinde 
uzmanlaşmış bulunan başka kuruluşlar da var.

Disiplinler arası erken teşvik çerçevesinde  
sunulan terapötik olanaklar

Fizyoterapi (hasta jimnastiği)
Çocuk daha iyi ve güvenli hareket etmeyi öğrenir. 

Ergoterapi (günlük yaşamda aktivite yeteneği)
Ergoterapide, yeterince hareket etmeyen, algıda, denge  
duyusunda veya  odaklanma yeteneğinde sorunları olan 
çocuklara yardım edilir. 

Logopedi (dil gelişimini teşvik)
Burada çocuklar dilsel yetenekleri üzerinde çalışır ve bunları 
geliştirir. 
Logopedi, çocuk zorlanmadan sözcükleri veya tek heceleri 
telaffuz edemediği, cümle kuramadığı veya akıcı şekilde 
konuşamadığı durumlarda yardım eder.

Erken teşvik, birçok farklı nedenlerden ötürü gelişimlerinde 
desteğe ihtiyacı olan çocukların ailelerine yöneliktir.

Erken teşvik gerektiren durumlar, örneğin çocuğun

 · doğuştan bir özüre sahip olması,
 · dünyaya erken doğumla veya komplikasyonlarla gelmiş olması
 · dil veya hareket yönünden yaşına uygun bir gelişim gösterme-

mesi,
 · yaşıtlarıyla gruplarda veya oyun oynamada güçlükler yaşaması,
 · öğrenme veya algılama zorluklarının olması,
 · düşük bir dikkat ve odaklanma yeteneğine sahip olması.

Erken teşvik ne zaman yararlıdır?


	


