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Kim için 

Logopedi (çocuklarda telaffuz bozukluklarını düzeltmede kullanılan yöntemler) psikoloji ve psikomotrisite (fiziksel 
büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması) 
servislerimiz 1H’den 11H’ye (anaokulu-ilkokul-ortaokul) kadar okuyan öğrencilere hizmet vermektedir. 

Hizmetlerimiz 

Psikoloji 

Psikologlar  

 Öğrenme zorluğu  (okuma-yazma, akılda tutma, konsantre olma…) 
 Davranış bozuklukları (utangaçlık, aşırı hareketlilik…) 
 Duyguları dizginleme 
 İlişki zorlukları ( saldırganlık, kavgacılık, diğer öğrencileri dışlamak ) 
 Aile içi ilişki (ebeveynlerle ilişki, kardeşlerle olan ilişki, ebeveynlerin ayrılması, yas…) 

gibi konularda zorluk çeken öğrencilere sorunun kaynağını anlamak için araştırma yaptıktan sonra yardım 
edebilirler. 

Psikologların : 

 Öneri yapabileceklerini ama tek başlarına karar alamayacaklarını 
 Acı çekilen durumları çözebileceklerini 
 Öğrencilere öğrenim hayatlarında yardım edebileceklerini 
 Ebeveynlere ve sınıf öğretmenlerine tavsiyelerde bulunabileceklerini 
 Ailelerle talepleri dogrultusunda görüşüp, fikir alışverişi yapabileceklerini 

bilmek büyük bir önem taşımaktadır. 

Psikomotrisite (fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı 
hareketlilik kazanması) 

Psikomotrisyenler : 

 Hareket etmekte, dengede durmakta, vücut hareketini düzenlemekte zorlanan 
 Vücudun dik durması konusunda zorlanan (yavaş hareket etme, çok çevik veya gevşek beden hareketleri, 

aksamalı ya da kuvvetli beden hareketleri gibi) 
 El kullanımında zorlanan (sağ ve ya sol elini kullanmakta tedreddüt etmek, sağını ve solunu karıştırmak 

gibi) 
 Yön bulmakta zorlanan (verilmiş bir resmi tekrardan çizmek ya da bir oluşumu tekrardan inşa etmek, 

verilen haritada kendi yerini bulamamak gibi) 
 Zaman kavramlarında zorlanan ( önce ve sonrayı karıştırmak, gün içinde hangi öğünde olduğunu 

unutmak, haftaların ve günlerin ritmini anlamamak gibi) 
 Güven eksikliği çeken 
 Yazım sorunu çeken (okunaklı yazamamak) 
 Duygularını yönetmekte zorlanan 

öğrencilere yardımcı olabilirler. 
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Logopedi (çocuklarda telaffuz bozukluklarını düzeltmede kullanılan yöntemler) 

Logopedistler : 

 Kendini anadilinde veya fransızca ifade etmekte zorlanan 
 Bazı sesleri veya kelimeleri telaffuz etmekte zorlanan 
 Doğru bir şekilde cümle kurmakta zorlanan 
 Yeni kelimeler öğrenmekte zorlanan 
 Sözlü biçimde söylenenleri anlamakta zorlanan 
 Kekemelik yaşayan 
 Yazılanı okuyup anlamakta zorlanan 
 Yazı yazmakta zorlanan 
 Matematikte mantık yürütmekte zorlanan 
 Yutkunma bozukluğu olan (bu zorluğu çeken çocuklar diş ve yüz düzensizliklerini tedavi eden diş hekimi 

tarafından teşhis edilir) 

öğrencilere yardım edebilirler. Logopedistler, psikologlar ve psikomotrisyenler iş gizliligine tabidirler ve gerekli 
bilgileri ailelerin izni olmadan öğretmenlere iletemezler. 

Nasıl başvuru yapılır 

 Logopedi, psikoloji ya da psikomotrisite servisinden yararlanmak için www.SLPPI.ch veya  
 www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/services-de-logopedie-psychologie-et-psychomotricite 
internet adreslerinde bulunan başvuru formunu doldurmak gerekir. 

 Çocuğunuzun sınıf öğretmenine ya da okul terapistlerine (logopedist, psikolog ve psikomotrisyen) 
danışarak başvuru formunu nasıl dolduracağınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

 Başvuru formunu aşağıdaki adrese yollamanız gerekir : 

SLPPI 
Rte de Moncor 14 
1751 Villars-sur-Glâne 

 Logopedi, psikoloji veya psikomotrisite yardımı için başvurunuz  SIPLP (Kantonlar arası logopedi, psikoloji 
ve psikomotrisite servisi) müdüriyeti tarafından kabul edilirse hizmetimiz ücretsizdir ve size yazıyla onay-
lanacaktır. Psikoloji ya da logopedi hizmeti için terapistlerle iletişime geçmeniz gerekecektir. Psikomo-
trisite hizmeti için terapistler sizinle iletişime geçecektir. 

İşleyiş 

 Genel kural gereğince terapistler öncelikli olarak durumu analiz etmek için bir değerlendirme yapaca-
klar. Bu değerlendirme sonucunda tedaviye başlanacaktır. 

Çevirmenlik 

 Fransızcayı yeteri kadar konuşamıyor veya anlayamıyorsanız terapistler (logopedist, psikolog ya da 
psikomotrisyen) türkçe konuşan bir çevirmen getirtebilirler. 
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