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QR kodunu tarayın ve konuşma 

terapisinin imkânlarını keşfedin.
(Yalnızca Hollandaca!)

4 - 12 yaş aralığındaki çocuklar için 

konuşma terapisi  

İletişim detayları

• İşitme sorunları
Çocuk işitme konusunda zorluk 

yaşamaktadır. Sonuç olarak okuma  

veya konuşma becerilerini normalden 

daha yavaş geliştirmektedir. Bazı 

durumlarda çocuk dudak okumayı veya 

işitme cihazı kullanmayı öğrenmesi 

gerekmektedir. Başka bir işitme 

problemi çocuk dinlemeye çalışırken 

ortamdaki gürültüden dolayı rahatsız 

olmasıdır. 

• Dinleme sorunları
Çocuk duyduğu kelimeler, cümleler  

ve seslerle ilgili olarak ne yapacağını 

bilmez. Bu aynı zamanda okumayı 

öğrenmeyi daha da zorlaştırır.

• Diğer ağız alışkanlıkları
Çocuğun ağzı her zaman açıktır, salyası 

akar, başparmağını veya parmaklarını 

her zaman emer. Ya da çocuk yeme, 

içme, çiğneme ve yutma konusunda 

zorluk yaşamaktadır.

Konuşma terapistini nerede 
bulabilirim?
Özel eğitim verilen ilkokul personeli 

arasında eğitim sürecini destekleyen 

konuşma terapistleri bulunmaktadır.  

Bu konuşma terapistleri çocuklara ve 

öğretmenlere eğitim verirler. 

Çoğunlukla okul tarafından istihdam 

edilirler. Okul, terapistlerin çalışmaları 

dolayısıyla eğitim bütçesinden ödeme 

yapar.

Normal ilkokullarda konuşma 

terapistleri öğrencinin tedavisine 

genellikle bir konuşma terapisi 

uygulaması yoluyla katılırlar.  

Bu konuşma terapistleri çocuklara 

eğitim verir, ancak öğretmenlere eğitim 

vermez ve çocuğun eğitim sürecine 

katılmazlar. Tüm masraflar genellikle 

sağlık sigortanızdan karşılanır.

Konuşma terapisinin her zaman okul 

üzerinden sunulması gibi bir zorunluluk 

yoktur. Konuşma terapisi uygulamasına 

doğrudan başvurabilirsiniz.  

Tüm masraflar genellikle sağlık 

sigortanızdan karşılanır.

Konuşma terapisti 
tavsiyelerde bulunur 
ve rehberlik eder!
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   Konuşma 
terapisi 
bir çocuğun diğer
insanlar tarafından iyi 
 anlaşılmasına 

Bazı çocuklar konuşma konusunda 
diğer çocuklardan daha fazla 
zorluk yaşarlar. Sizin de bildiğiniz 
gibi konuşma terapisti bu konuda 
yardımcı olabilir. Konuşma terapisi 
diğer bazı durumlarda da yardımcı 
olabilir. 

Örneğin:  
• Çocuk herhangi bir hikâyeyi 

anlaşılabilir şekilde 
anlatamıyorsa

• Okuma konusunda zorluk 
yaşıyorsa

• İyi bir şekilde duyamıyorsa
• Yutmayla ilgili sorunları varsa 

konuşma terapisti yardımcı 
olabilir.

Çocukta dil veya konuşma 
bozukluğu olması ne kadar 
kötü bir durumdur?
Öğrenmek ve kendini geliştirmek için 

konuşabilmek ve kelimeleri okuyup 

heceleyebilmek gerekir. Konuşma ve 

okuma konusunda zorlanıyorsanız bu 

durum hayatınızda büyük bir etki 

meydana getirebilir. Örneğin 

öğreniminiz ve gittiğiniz okul türü 

konusunda etkili olacaktır; ayrıca sınıfta 

ve arkadaşlarınızla birlikteyken nasıl 

hissettiğinizi de etkileyecektir.  

Bu nedenle, konuşma ve dil bozukluğu 

olan bir çocuğa erken yaşta konuşma 

terapisi sunabilmek önemlidir.

Konuşma terapisti ne yapar?
Konuşma terapistleri diğer insanlarla iyi 

iletişim kurmayı öğretme konusunda 

uzmandır. Ses, konuşma, dil, işitme veya 

yutkunmayla ilgili yapılması gereken her 

konuda uzmandır. Sadece çocuklara 

yardımcı olmazlar, öğretmene veya 

anne-babaya da yardım ederler. 

Konuşma terapistleri, örneğin bir 

çocuğun konuşma veya okuma 

becerisinin neden doğal bir şekilde 

neden gelişmediğini incelerler. Ve daha 

da önemlisi: bu konuda neler 

yapılabileceğini araştırırlar.

Konuşma terapistleri çocuklara grup 

halinde veya yalnız eğitim verirler. 

Ayrıca bu çocukların öğretmenlerine  

ve anne babalarına da eğitim verirler. 

Sınıfta, bir çocukta dil veya konuşma 

bozukluğu varsa bu konuyla nasıl 

ilgilenilir? Evde çocuğunuzun 

problemiyle nasıl ilgilenmelisiniz? 

Konuşma terapistleri, öğretmen ya da 

anne-baba olarak sizlere yardımcı 

olacak bilgiye ve tecrübeye sahiptir. 

Konuşma terapisi nasıl  
yardım edebilir?
Konuşma terapisi bir çocuğun diğer 

insanları daha iyi anlamasına ve diğer 

insanlar tarafından daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  

Bu da çocuğun konuşmasını daha kolay 

hale getirecektir. Konuşma terapisi 

çocukların yeni kelimeleri öğrenmesine 

de yardımcı olacak, okuyarak 

öğrenmesini kolaylaştıracaktır. 

Çocuğunuz daha iyi iletişim 

kurabildiğinde kendini çok daha 

güvende hissedecektir. Bu durum 

öğrenme becerisi ve arkadaşlarıyla 

ilişkilerinde önemlidir.

Ne zaman konuşma terapistine 
başvurmam gerekir?
Çocukta aşağıda belirtilen sorunlardan 

birini fark ettiniz mi? Öyleyse konuşma 

terapistinden yardım almak akıllıca 

olacaktır.

• Bilgiyi anlama veya aktarma zorluğu
Çocuğa bir soru sorduğunuzda veya  

bir görev verdiğinizde bunu anlamaz. 

Ya da çocuk bir hikâyeyi açık bir şekilde 

anlatmakta zorlanır. Örneğin, fiilleri doğru 

bir şekilde kullanmaz, yanlış cümleler 

kurar ya da yeterince kelime bilmez.

• Anlaşılabilir bir biçimde 
konuşamamak

Çocuk kelimeleri düzgün bir şekilde 

telaffuz edemez ya da sesleri bir araya 

getirmekte zorluk yaşamaktadır. Sonuç 

olarak, örneğin kelimeleri doğru bir 

şekilde telaffuz edemez. Veya pelteklik 

vardır ya da burnundan konuşmaktadır.

• Ses problemleri
Çocuğun sesi kısıktır ya da çatallıdır, 

aşırı yüksek sesle ya da bağırarak 

konuşur.

• Nefes alma sorunları
Çocuk aşırı hızlı veya aşırı derin nefes 

alır, aşırı fazla nefes alır ya da 

hiperventilasyon yaşamaktadır.

4–12 yaş aralığındaki çocuklar için 

konuşma terapisi 
Konuşma terapistleri diğer insanlarla iyi 
konuşma, dil, işitme veya yutkunmayla ilgili
yapılması gereken her konuda uzmandır.
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