Bize kimler geliyor?

Sunduğumuz hizmetler:

Gelişimsel gecikmeli, davraniş ve öğrenme özürlüsü
olan bütün yaş gruplarındaki çocuklar ve gençler

Değişik ağırlık naktalarına sahip uzman eğitmenlerden
oluşan bir ekip tarafından gelişmenin gözetlenmesi,
teşhisi ve teşvik edilmesi.

Her çocuğa uygun bir teşvık planı hazırlıyoruz.

→

Bizim için önemli olan:
Ne zaman bir çocuk başarısız olursa,
“buna karşı ne yapabiliriz?“
sorusunu kendimize sormamamız gerekir.
Eğıtsel açıdan önemli soru “bunun ıçin ne yapabılırız?“
olmalıdır.
(P. Moor)

→

→

→

Eingang der Praxis in Herne-Wanne

Biz hissel ve haraketsel algılamayı/hissel
uyumu teşvik ediyoruz
Biz psikolojik
haraketsel gelişmeyi
destekliyoruz
Biz yazma ve çizme
yeteneğinin gelişmesi sürecine refakat
ediyoruz
Biz algılama, düşünme ve idrak etmekle
ilgili ve yaratıcı olan
gelişmeyi teşvik
ediyoruz

→

Biz dilin gelişmesi için
yardımcı oluyoruz ve
yaratıcılğı pekıştiriyoruz.

→

Biz çoçuğunuzun
ruhsal ve sosyal davranışının daha fazla
gelışmesıne imkan
sağlıyoruz.

Düzeltme eğitiminin
teşvıkini nasıl yapıyoruz?
Haftada bir kez 45 dakika bir çocuğu veya bir çocuk
grubunu düzeltme eğitimi kapsamında teşvik ediyoruz.
Ya çoçuk bize yani pedagojik tedavi merkezimize
“Mobile“ gelıyor, ya da
biz, bir teşvik tedbiri
kapsamında aileye veya
çoçuk yuvasına gidıyoruz.

Çocuğun bütüncül gelişme teşvikinin
esasları:
→ Biz mekanımızda çok yönlü etkinlikler sürdürüyoruz.
→ Ebebeyinler çalışmamız konusunda fikir sahibiler ve
bazen de düzeltme eğitiminin teşviki dersine aktiv
katılıyorlar.
→ Biz ebebeyinleri düzenli görüşmelerle bilgilendiriyoruz ve destekliyoruz.
→ Biz doktorlarla ve tedavicilerle işbirliği yapiyoruz
ve ayrıca eğitim uzmanlarıyla, çoçuk yuvalarıyla ve
okullarla bilgi alışverışınde bulunuyoruz.
→ Bız işimizin kalitesini düzenli uzmanlık kurslarıyla ve
eğtimiyle garanti altına aliyoruz.

Eğer çoçuğunuzla bize
gelmek ısterseniz,
bizi telefonla arayınız ve bizimle eğitim merkezimiz
‘Mobile‘ de konuşmak için randevu alınız.

Heilpädagogische Praxis »Mobile«
Herner Straße 299 • 44809 Bochum • Tel./Fax: 0234/54 00 55
(Hofeingang, nach Tordurchfahrt links)

U-Bahn Haltestelle »Zeche Constantin« der Linie U 35

Martin Wiesemann-Bagusch und
Diplom-Heilpädagoge im Berufsverband der Heilpädagogen (BHP)
Team

Gerichtsstraße 3 • 44649 Herne-Wanne
Tel./Fax: 02325/58 62 99
Haltestelle »Am Buschmannshof«
Eğer çocuğunuzda düzeltme eğitımini teşvik zaruriyetı
ortaya çıkarsa, bir rapor hazırlanacak. Bu rapor bizim
tarafımızdan yazılı bir dilekçeyle masrafları üstlenmesi
isteğiyle ilgili belediyeye gönderilecek.
Dilekçe belediye tarafından kabul edildıkten sonra
çocuğun düzeltme eğitimi kapsamında teşviki aileler için
bedavadır.

Internet: www.hp-mobile.net
e-mail: 0234540055@t-online.de
Soru ve bilgi içın:
Salı ve Cuma

13.00-14.00
Tel. 0234/54 00 55
Pazartesi ve Perşembe 13.00-14.00
Tel. 02325/58 62 99
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Biz çocukların düzeltme eğitimi konusunda danışma
hizmeti, konferans ve uzmanlık eğitimi sunuyoruz.

Herner Straße 299 •
Gerichtsstraße 3   •

44809 Bochum
44649 Herne-Wanne

