
Sağaltıcı Pedagojik
Erken Eğitim

Rheinfelden

Laufenburg

Brugg

Zurzach

Baden

Bremgarten

Muri

LenzburgAarau

KulmZofingen

Kayıt için: 
www.stiftungnetz.ch/anmeldung 

stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

stiftungNETZ hizmetleri ana babalar için ücretsizdir.
Çalışanlar gizlilik mükellefiyetine tabidir.

stiftungNETZ Sağaltıcı Pedagojik Erken Eğitim hizmetini 
aşağıdaki bölgelerde vermektedir:



Ana baba olarak huzursuzsunuz, çünkü gözlemlerinize göre 
çocuğunuz gelişim sürecinde

  • bebekliği döneminde çok sık ağlıyor ve zor sakinleşiyor
  • insanlara ve/veya eşyalara çok az ilgi gösteriyor
  • kendi kendine zaman geçiremiyor
  • huzursuzlanıyor ve genellikle bir şey üzerine 
   dikkatini uzun süre toplayamıyor
  • çok çekingen, ürkek ya da tam tersi tehlikeli  
  şeyleri göremiyor
  • yeni şeyleri öğrenmesi fazla zaman alıyor
  • gördüğü hareket, ses ve kelimeleri taklit  
  etmiyor
  • çok az konuşuyor veya hiç konuşmuyor

Çocuğunuzu yetiştirirken ana baba olarak 
kaygılısınız, çünkü gözlemlerinize göre 
çocuğunuz

  • ya çok fazla yabancılıyor ya da hiç
  • başka çocuklarla sık sık kavga ediyor
  • “Hayır” denmesini kabullenemiyor veya duymamazlıktan geliyor
  • sık sık eşyaları kırıp döküyor
  • şiddetli öfke nöbetleri geçiriyor

Neyi amaçlıyoruz?
  • ana babaların çocuğun kabiliyetlerine olan güvenini artırmak
  • ana babaların çocuğun davranış tarzlarını daha iyi anlamasına  
  ve onun gelişim gereksinimlerini görebilmesine katkıda bulunmak
  • ana babaların çocuk yetiştirme becerilerini güçlendirmek
  • ana babaların çocuğun gelişim sürecine uygun şekilde
   hazırlanmış meşguliyetleri bilmesi
  • çocuğun kendine güvenini ve bağımsızlığını artırmak
  • aile içi ve aile dışı ilişkileri güçlendirmek
  • çocuğun toplumsal çevresine katılımını sağlamak

Sunduğumuz hizmetler
Ana babaları ve çocuklarını bilgilendirip onlara eşlik ediyor ve çocuğun 
gelişimi, yetiştirilmesi ve eğitimine dair sorularınız olduğunda 
danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Açıklama
Çocuğunuzun gelişim düzeyini oyunlar eşliğinde ve mevcut durum, 
güçlü yönler, gelişme potansiyeli açısından özellikle dikkate
alarak tespit ediyoruz.

Danışma ve eşlik etme
Özel bir gelişim süreci olan çocukları ana babayla işbirliği içinde tam 
çocuğun gelişim düzeyine göre hazırlanmış özel oyunlar ve yaşamın 
gündelik eylemleriyle destekliyoruz.

Kısa danışma
Size memnuniyetle telefonda danışmanlık hizmeti sunabilir veya bir 
danışma randevusu verebiliriz.

Birlikte çalışma
Ana babayla anlaşmak kaydıyla başka uzmanlarla da birlikte 
çalışıyoruz.

Önleme
Bir çocuğun kaydı ne kadar erken yapılırsa gelişme olanakları o kadar 
etkili bir şekilde teşhis edilebilir. Ana babayı gelişim destekleyici hayat 
şartlarını oluştururken destekliyoruz.

Çalışma şeklimiz
Ya çocuğun yaşadığı evde ya da stiftungNETZ 
binasında çalışıyoruz. Randevu tarihleri, 
üzerinde mutabık olunan bir ritme göre 
belirlenir.

Söz konusu hizmet doğumundan anaokulunun ikinci 
senesine kadar gelişim ve/veya eğitim durumlarında 
zorluklar gözlemlenen çocuklu ailelere yöneliktir.


