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Erken çocukluk eğitim ve bakım 
hizmetlerimizde (EÇEB), 
çocuğunuzun refahı, gelişimi ve 
öğrenmesi bizim için önemli 
konulardır ve çocuğunuzun bireysel 
ihtiyaçlarını, dahil oldukları grup 
içinde dikkate alırız. EÇEB'deki her 
çocuğun, özel ihtiyaçlarını karşılayan 
ve farklı esnek ayarlamalar yoluyla 
sağlanan, zamanında, 
bireyselleştirilmiş destek alma hakkı 
vardır. Çocuğunuzun öğrenmesi, 
gelişmesi ve esenliği açısından güçlü 
yönleri ve ihtiyaçları, bu tür bir 
desteği ayarlamanın esasını 
oluşturur. Bu kılavuzda, EÇEB'de 
sağlanan destek hakkındaki en 
önemli bilgilere ulaşabilirsiniz, 
böylelikle sorularınız olduğunda bu 
kılavuza 
başvurabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi kasvuvauhdissa.fi 
adresinde mevcuttur.

Sayın Veli, 

Her çocuk 
önemlidir!

Çocuklar için destek 
erken çocuklukta 
eğitim ve bakım 

VELİLER İÇİN REHBER



Özel destek, erken çocukluk eğitimi ve 
bakımında verilen en üst düzey 
destektir ve her çocuk için ayrı ayrı 
planlanır.

Gelişmiş destek daha bireyselleştirilmiştir 
ve desteğe duyulan ihtiyaç daha kısa veya 
daha uzun sürebilir. Çocuğun, düzenli ve 
eş zamanlı olarak sağlanan çeşitli destek 
biçimlerine ihtiyacı vardır.

Genel destek, bir çocuğun destek 
ihtiyaçlarına cevap vermek için ilk 
seçenektir. Bu durumlarda ihtiyaçlar uzun 
sürmez ve çocuk bireysel destek almaktan 
fayda görür.

ÖZEL 
DESTEK

GELİŞTİRİLMİŞ 
DESTEK

GENEL 
DESTEK

DESTEK

PEDAGOJİK, 
YAPISAL VE 

BAKIM ESASLI 
DESTEK

Tüm farklı 
seviyelerde 
kullanılan 

destek biçimleri 
şunlardır:



Özel destek
 - EÇEB'deki en güçlü destek düzeyidir
 - kişiye özel olarak tasarlanır
 - devam eden ve tam zamanlıdır
 - birden çok destek ve hizmet biçimlerini içerir
 - bir engellilik, hastalık, gelişimsel gecikmeler   
 nedeniyle veya çocuğun fonksiyonlarını önemli  
 ölçüde bozan diğer öğrenme ve gelişim desteği  
 ihtiyaçlarına göre sağlanabilir
 - idari bir karar gerektirir.

Gelişmiş destek
 - daha bireyseldir ve aynı anda sağlanan    
 birden fazla destek biçimlerinden oluşur
 - daha kısa veya daha uzun süreler için     
 verilebilir
 - grup içinde veya küçük gruplar gibi ortak    
 ortamlarda bireysel olarak verilen desteği içerir
 - idari bir karar almayı içerir.

Genel Destek
 - durumu erken bir aşamada ele almak için  
 pedagojik çözümler ve destek önlemleri gibi  
 bireysel destek biçimlerinden oluşur
 - kısa vadeli destek ihtiyaçları içindir
 - gerekirse idari bir karar alınmasını içerebilir
 - tercüme ve yardım hizmetlerini veya    
 iletişim, işitme, görme, hareket veya diğer   
 fiziksel ihtiyaçlar için yardımcı cihazları    
 içerebilir.
  

Pedagojik destek
 - öngörülebilir günlük ritim
 - küçük grup etkinlikleri
 - etkileşim ve iletişim kurma yolları
 - faaliyetlerin planlanması, uygulanması,    
 belgelenmesi ve değerlendirilmesi
 - EÇEB özel eğitim öğretmeni
 - işbirliği
 - öğrenme ortamı
 - çocukların ve velilerin katılımı.

Yapısal destek
 - küçük bir grup veya özel grup 
 - ilgili personelin yapısını ve sayısını      
 çocuğun destek ihtiyaçlarına uyacak     
 şekilde eşleştirmesi, örneğin erken      
 çocukluk eğitimi için EÇEB özel eğitim     
 öğretmeni veya asistanı
 - tercümanlık ve asistanlık hizmetleri 
 - yardımcı cihazların kullanımı 
 - erişilebilirlik dikkate alınır
 - sürekli mesleki eğitim personel için

Bakıma dayalı destek 
 - bir çocuğun beslenme, bakım ve   
 yardım ihtiyacına cevap vermeye    
 yönelik yöntemler ve uygulamalar 
 - çocuğun sağlık ihtiyaçları, örneğin   
 uzun süreli hastalıkların tedavisi,    
 ilaçlar, beslenme ve mobilite     
 ihtiyaçları. Desteğin grubun temel   
 faaliyetleri kapsamında verilip    
 verilemeyeceği konusunda duruma   
 göre değerlendirme yapılır.
 - personel için rehberlik ve sosyal refah  
 ve sağlık hizmetleri profesyonelleri ile  
 istişare.

Tüm destek seviyelerinde 
Çocuğun EÇEB planında seviyesi, türleri ve 
gerçekleştirmenin yanı sıra ilgili sorumluluklar ve 
görev dağılımı da dahil olmak üzere ihtiyaç 
duydukları tüm desteğin kayıtları tutulur. Farklı 
seviyeler arasında esnek bir şekilde geçiş yapmak 
mümkündür ve ihtiyaç duyulan seviye her çocuğa 
özgü olarak değerlendirilir. EÇEB planı 
gerektiğinde ve yılda en az bir kez gözden geçirilir.



Veliler olarak sizinle işbirliği, çocuğunuzun 
erken çocukluk eğitimi ve bakımının önemli 
bir parçasıdır. 

Amacımız, olası herhangi bir destek 
ihtiyacını birlikte incelemek ve buna yönelik 
uygun çözüm yollarını bulmak olduğundan, 
çocuğunuzun destek ihtiyaçları hakkında 
konuşmanın kolay olduğu bir ortam 
yaratmaya çalışıyoruz. 

Çocuğunuzla bir EÇEB (Erken Çocukluk 
Eğitimi ve Bakımı) özel eğitim 
öğretmeninin, konuşma terapistinin 
doğrudan ilgilenmesi, özel tıbbi bakım, 
çocuk refahı veya başka bir kuruluş veya 
kurumun dahil edilmesi yararlı olacaksa, bu 
tür bir işbirliği, öncelikle çocuğun velileri 
olan sizlerin rızalarınızla başlatılır. Söz 
konusu işbirliği de her zaman gizlilik ve bilgi 
alışverişi kurallarına uygun olarak 
gerçekleştirilir. 

Destek sağlarken, çocuk farklı bir EÇEB 
birimine geçmesi durumunda ve erken 
çocukluk eğitiminden okul öncesine ve 
ardından da ilkokul, orta ve lise seviyesinde 
okula geçtiğinde tutarlılığı korumak 
önemlidir. Bu, siz, EÇEB sağlayıcısı ve dahil 
olan diğer kuruluşlar ve kurumlar arasında 
kesintisiz işbirliği ve iletişim gerektirir.

Veliler ile birlikte 
çocuğun destek 

ihtiyaçları belirlenir 
ve EÇEB planına 

eklenir.

EÇEB'de desteğe 
duyulan ihtiyacı 
vurgulayan bir 

personel, veli veya 
uzman tarafından 

başlatılır.

İdari karar verilirse, 
veliler ve çocuk için 

bir duruşma 
düzenlenir.

İdari karar, çocuğun 
EÇEB planına dayalıdır. 

Karar, EÇEB'i 
sağlamaktan sorumlu 

belediye tarafından 
verilir.

İdari karar, belirsiz bir 
süre ile verilir ve 
destek ihtiyacı 

değişirse iptal edile-
bilir veya değiştirile-

bilir.
Çocuğun ihtiyaç 
duyduğu destek 

gecikmeden 
sağlanmalıdır.

İrtibat Kurulacak Kişiler


