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Velilere Bilgi – Logopedi  
 

 

 

Sevgili Veliler 

Çocuğun günlük okul yaşamına etkin olarak katılabilmesi için başarılı dil öğrenimi koşul 

oluşturur. Aşağıda sizi konuşma özürlerinin eğitimi ile, dili öğrenme zorluğu olan çocuk ve 

gençlerin sözlü ve yazılı dil öğreniminin, sözlü iletişim yeteneklerinin nasıl desteklendiği 

ve özgüveni ve kişilik gelişiminin nasıl güçlendirildiği konularında bilgilendiriyoruz.  
 
 
Logopedi nedir? 

Logopedi, dil gelişimi ve iletişim konuları ile ilgilenir. Bir dil öğrenme zorluğu genelde öğrenim, 
başarı ve sosyal alanlarında sorunlar yaratır. Bu özellikle okulda konuşma ve dili anlamanın 
önemli olduğu derslerde etkisini gösterir.  
 
Logopedi uzmanı, yaptığı araştırma ile dil öğrenme zorluğunun varlığını belirler ve gerektiğinde 
bireysel veya grup halinde terapi uygular. Veliler ve öğretmene danışmanlık yapmak logopedinin 
önemli bir parçasını oluşturur.  
 
Koruma önlemleri kapsamında logopedi uzmanları, dil, konuşma gelişimi ve iletişim konularında 
sınıfta yapılan derslerde bilgi verirler.  
 
 
Logopediye kim ihtiyaç duyar? 

Logopedik bir önlem için uzman araştırması koşul oluşturur ve dil öğrenme, kavram oluşumu, 
iletişim ile okuma ve yazmada bir öğrencide dikkat çeken durumlar gözlemlendiğinde gerekebilir.  
Bir çocuk - çeşitli nedenlerden dolayı - değişik alanlarda dil yönünden dikkat çekebilir:  
 dili anlamada 
 anlatımda 
 dili doğru kullanmada 
 kelime hazinesinde  
 
Burada örneğin şunlar dikkat çekebilir: 
 Dilin akışında olan düzensizlikler (örneğin: kekeleme)  
 Yutma zorlukları 
 Ses tonunda düzensizlikler  
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 Konuşurken göze çarpan zorluklar (örneğin: "s" yerine "ş" harfini kullanma, konuşurken dili 
dişlerinin arasına alma)  

 Okuma ve yazma bozuklukları 
 
 
Okul ne yapabilir? 

Bir öğrencinin konuşmasında aksaklık gözlemlendiğinde, veliler ve öğretmen okulda durum 
değerlendirme görüşmeleri kapsamında logopedik bir araştırma yapılmasını talep ederler. 
Araştırma sonucuna göre okul yönetimi, velilerin de onayı ile, çocuğun veya gencin sınıf 
haricinde bireysel veya grup tedavisi görmesini veya kendi sınıfı içinde uyumsal tedavi almasını 
kararlaştırabilir. İhtiyaca göre ve başka cevap arayan sorunlar olduğunda okul psikologluğu 
servisi de devreye girebilir.  
 
Terapi sırasında çocuk alıştırma, türlü oyunlar ve algılama çalışmaları ile teşvik edilir ve 
desteklenir. Çocuk bu sırada eksikliklerini tamamlar, dilsel yeterliliğini artırır ve aşılamayan 
zorluklarla daha kolay yaşama yöntemlerini geliştirir.   
 
Logopedi uzmanı ek önlem olarak veliler ve öğretmenle danışma görüşmeleri yapar, derslere 
katılır ve öğrencinin durumunu gözlemler.  
 
Alınan önlemler yılda en az bir kez okulda durum değerlendirme görüşmeleri kapsamında 
gözden geçirilir.   
 
Erken destek ile dilin yazılı kullanımı ve hesaplama alanlarındaki öğrenme ve gelişim 
bozukluklarının önüne geçme amacıyla logopedi uzmanı, (ağırlıklı olarak anaokulunda ve alt 
basamakta) sınıf içi çalışmalara da katılır ve sınıf öğretmenini yönlendirir.  
 
Logopedik terapi hakkından gerektiğinde özel okula giden öğrenciler yararlanabilirler. 
Araştırmanın nerede yapılacağına, önlemlerin ne olacağına ve nerede uygulanacağına okul 
idaresi karar verir. 
 
 
Veliler ne yapabilir? 

Çocuklarının dil gelişimine anne-babanın katkısı büyüktür. Çocukların dil gelişiminin nasıl 
destekleceği ile ilgili birkaç öneri:  
 Evde çocuğunuzla birçok konuyu yeterli şekilde konuşunuz. Konuşurken mümkün olduğu 

sürece anadilinizi kullanınız. 
 Konuşurken karşınızdakine bakınız. Böylece ona hem  ilgilendiğinizi gösterirsiniz ve hem de 

çocuğunuzun konuşulanı anlayıp anlamadığını görürsünüz.  
 Çocuklar birbirlerinden öğrenirler – onun yaşıtları ile ilişki kurmasını sağlayınız. 
 Hep tekrarlanan seremonilerle (uyku öncesi anlatımlar, şarkı ve şiirler, dörtlükler vs.) 

çocuğunuzun dilini geliştirirsiniz. 
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 Çocuğunuzla konuşurken kısa aralar vermeye dikkat ediniz. 
 Değişik konular konuşmanın temelidir: bir konu bittikten sonra diğerine geçilir. 
 Çocuğunuzun konuşmasına önem verin. Çocuğunuz konuşma eylemi ile bir şeye ulaştığını 

görebilmeli.  
 Onun kitap okumasına destek olun: ona resimli kitaplar okuyun, kitap hediye edin, birlikte 

düzenli olarak kitaplığa gidin. Okuduklarını birlikte konuşun. 
 Ev ödevleri için çocuğunuza rahatça çalışabileceği bir ortam hazırlayın.  
 Çocuğunuz için siz önemli bir öndersiniz – iyi bir konuşma, okuma, dinleme tarzı ile. 
 
Özellikle dil zorluğu olan bir çocuk için onun kendisini baskı altında hissetmemesi çok önem 
taşır. Sürekli olarak hataları düzeltilmeden o kendini ifade edebilmelidir.  
 
Çocuğunuzun öğretmenleri ile iyi iletişim kurmaya ve soru ve sorunlarınızı onlarla konuşmaya 
özen gösteriniz.  
 
Herhangi bir adımın atılmasını gerekli gördüğünüzde veya desteğe ihtiyacınız olduğunda sınıf 
öğretmeninden bir durum değerlendirme görüşmesi isteyiniz.  
 
 
Bilgilendirme / Danışma  

Somut dil gelişimi, konuşma bozuklukları konularında oturduğunuz belediyenin Logopedi 
Servisine başvurunuz.  
 
Internet'te daha geniş bilgi siteleri: 
 www.vsa.zh.ch ( Schulbetrieb und Unterricht  Sonderpaedagogisches), 

İlköğretim Müdürlüğünün resmi yazıları 
 www.sprachpraevention.ch  

Dil Ön Koruma Uzmanlık Merkezi, Logopedik İlişki, Bilgilendirme ve İletişim Yeri  
 www.logopaedie.ch  

Almanca Konuşulan Bölge Logopedi Uzmanları Birliğinin (DLV) veliler ve diğer sorumlular 
için bilgi ve uyarıları  

 www.lkg-zentrum.uzh.ch  
Zürih Üniversite Hastanesinden dudak, çene, damak bölünmeleri ile konularında bilgiler 

 www.kindersprache.ch  
Çocuklarda dil öğrenimi konusunda bilgiler 


