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Logopedi  Erken Yetiştirme ve Danışma Dairesi (Die Logopädische Praxis LPB) konuşma 
gelişiminde dikkat çeken ve sorun yaşayan  iki buçuk yaşından başlayarak Anaokulu çağına kadar 
olan çocuklar için sorumludur.  

Logopediye ihtiyaç olduğunu çocuk ne zaman gösterir? 
- eğer çocuk iki buçuk yaşından itibaren çok fazla kelime bilmiyor ve kelimeler arasında bağ kuramıyorsa 
- eğer duymasında sorun olduğunu düşünüyorsanız 
- eğer kötü anladığına inanıyorsanız 
- eğer çocuğun kelime hazinesi az ise 
- eğer çocuk söylenileni yanlış çeviriyorsa 
- eğer çocuk acele ederek konuşuyor ve kekeliyorsa 
- siz yada başkaları çocuk konuştuğunda anlaşılmıyorsa 

Hizmetimiz neleri içermektedir? 

İlk Danışma 
Anne ve Babalar çocuklarının dil gelişimi ile ilgili bize başvurabilirler. İlk Danışmada Anne ve Babalarla, bir 
uzmanın durumu açıklığa kavuşturması gerekip gerekmediğine karar verilir. 

Terapi 
Güvene dayalı bir ilişki inşa edilerek, çocuğun ilgi ve sevinci, ortak eylem oyunlarında ve iletişimsel 
değişimde uyandırılır ve öğrenme davranışı optimize edilir. Başlangıç noktaları çocuğun Oyundaki spontan 
hareketlerine ve Terapistin verdiği önceden belirlenmiş durumlara göre oluşturulur. 
Dil desteği, konuşma terapistinin, dil edinimi için teorik prensiplere dayanan konuşma girişlerinden oluşur. 
Öte yandan, çocuğun kendiliğinden spontan dışa vurumu aynı prensiplere göre modellenmektedir, örn. 
uzantılar, varyasyonlar veya düzeltici geri bildirimler yoluyla. Pediatrik kekemelik tedavisi, fonolojik 
gecikmeler / bozuklukların tedavisi, sözel gelişimsel disiplinlerin tedavisi ve işitme bozukluklarının tedavisi 
de özel tedavi yöntemleri gerektirir. Bebeklerle terapi farklı yoğunluklarda gerçekleşir. 

Danışma 
Danışma öncelikle ebeveynlere yöneliktir. Aşağıdaki konular ön plandadır: Dil edinimi / konuşma 
bozukluğunun türü ve kapsamı, terapik odaklanma, gelişim süreci, gelişim esnasında çocuğa yaklaşım-
davranış, günlük yaşantıda ailenin çocuğu dil gelişiminde desteklemesi, oyun grubuna yada Anaokula 
başlama. 

Gerekirse, çocuğun gelişimi ile ilgili tüm katkısı olanlarla yada olabilecek kişilerle ortak görüşmeler yapılır. 
(çocuk doktorları, ebeveynler, diğer terapistler, oyun grubu sorumlusu vb.). 

Masrafları kim karşılıyor? 
Logopedi  Erken Yetiştirme ve Danışma Dairesinin hizmetleri Zürih Eyaletinde oturan Anne Babalara 
ücretsizdir. 


