
Okul Öncesi Eğitim ve Tedavi 
Programınının Bana Maliyeti Nedir? 
 
Okul öncesi multidisipliner eğitim ve tedavi programı çocuklar ve 
ebeveyn için ücretsizdir. Okul öncesi eğitim ve tedavi programı 
çerçevesindeki tıbbî tedavi çocuk doktoru tarafından reçete 
edildikten sonra başlar ve masrafları ailenin sağlık sigortası 
tarafından karşılanır. Gerekli sağaltıcı eğitim hizmetleri ebeveynin 
başvurusu üzerine yerel sosyal yardım kuruluşları tarafından 
üstlenilmektedir. 
 
Okul Öncesi Eğitim ve Tedavi Programını 
Kim Finanse Ediyor? 
 
Okul öncesi multidisipliner eğitim ve tedavi merkezleri tarafından 
verilen hizmetlerin finansmanı sağlık sigortaları ile yerel sosyal 
yardım kuruluşlarının ortak sorumluluğunda olup yasa hükümlerine 
göre belirlenmektedir (Sosyal Güvenlik Kanunu IX, Sosyal 
Güvenlik Kanunu V, Sosyal Güvenlik Kanunu XIII).Okul öncesi 
multidisipliner eğitim ve tedavi merkezleri, finansman kapsamı 
dışındaki hizmetler için Baden-Württemberg eyaletinden 
yürürlükteki eğitim ve tedavi ilkeleri çerçevesinde gönüllü olarak 
yardım  alabilmektedir. 
 
Okul Öncesi Eğitim ve Tedavi Programının 
Yasal Esasları Nelerdir? 
 
Okul öncesi eğitim ve tedavi programının yasal esasları, Sosyal 
Güvenlik Kanununun Dokuzuncu Cildi (SGB IX) ile Engelli ve 
Engellilik Riski Altındaki Çocuklarda Erken Teşhis ve Okul 
Öncesi Eğitim ve Tedavi Hakkındaki Yönetmelikte yer almaktadır. 
Baden-Württemberg eyaletinde okul öncesi eğitim ve tedavi 
programı 1.Temmuz 2014 itibari ile Eyalet kapsamlı anlaşma (LRV) 
ile yürürlüğe geçirildi. 
 
Daha Fazla Bilgi Edinmek İster misiniz? 
 
Baden-Württemberg'deki okul öncesi eğitim ve tedavi programına 
ilişkin bilgilere aşağıdaki internet bağlantısından da ulaşabilirsiniz:  
www.rp.baden-wuerttemberg.de/ 
Themen/Soziales/Landesarzt/Seiten/default.aspx 
Bu sayfadaki "Wegweiser Frühförderung" (Okul Öncesi Eğitim ve 
Tedavi Programı Rehberi) başlığı altında okul öncesi 
multidisipliner eğitim ve tedavi merkezleri, özel eğitim danışma 
merkezleri, çocuk klinikleri, sosyal pediatri merkezleri ve sağlık 
müdürlükleri il ve ilçelere göre tasnif edilmiş şekilde 
listelenmektedir. 
 
Diğer bilgileri Sosyal ve UyumBakanlığının ana sayfasında da 
bulabilirsiniz: www.sm.baden-wuerttemberg.de  
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Okul Öncesi Eğitim ve Tedavi Programının 
Hedef Kitlesi 
 
Gelişme geriliği bulunan ve doğumdan okul çağına gelene kadar 
engellilik riski altında veya mevcut engelleri olan çocuklar ve 
ebeveyn, okul öncesi eğitim ve tedavi programının hedef kitlesini 
oluşturmaktadır. Okul öncesi multidisipliner eğitim ve tedavi 
programı ile engellilik risklerinin ve mevcut engellerin etkilerinin 
önlenmesi veya hafifletilmesi ve mağdur çocukların güçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, sosyal yaşama katılımı engelleyen 
çevresel koşulların ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır. 
 
Danışma, Eğitim ve Tedavi İçin Başvuru 
Adresleri 
 
Çocuk doktorunuza her zaman başvurabilirsiniz. Çocuğunuzun 
gelişimi konusunda endişeleriniz varsa veya bir engellilik ya da 
engellilik riski tespit edilmişse doğrudan il veya ilçenizdeki okul 
öncesi multidisipliner eğitim ve tedavi merkezine de 
başvurabilirsiniz. 
 
Eğitim ve Tedavi Programına Başlanmasına 
Kim Karar Veriyor? 
 
Eğitim ve tedavi programına başlanmasına ve dilediğiniz zaman 
sonlandırılmasına ebeveyn olarak siz karar veriyorsunuz. Uzmanlar 
izninizi alarak ve işbirliğinize başvurarak, bireysel gelişimini 
desteklemek ve ilerletmek amacıyla çocuğunuz için bir eğitim ve 
tedavi plânı hazırlamaktadır. 
 
Kim Çocuğumun Eğitim ve Tedavisini 
Sağlayarak Bana Bilgi Verecek? 
 
Yetkili multidisiplinder eğitim ve tedavi merkezlerinde tıp ve terapi 
uzmanları ekip halinde çalışmakta (ergoterapi, fizik tedavi, 
logopedi) ve eğitim ve psikoloji (örneğin şifa pedagoji, psikoloji, 
sosyal pedagoji). Çocuğun eğitim ve tedavisi ebeveyn ve çocuk 
doktoru arasında yakın işbirliği içinde gerçekleşmekte.  
 
Çocuğum nerede eğitilip tedavi edilecek 
 
Okul öncesi multidisipliner eğitim ve tedavi merkezinde, evinizde 
veya münferit durumlarda kreş veya gündüz bakımevinde. 
 
Kişisel Bilgilerimize Ne Olacak? 
 
Ebeveyn olarak hangi verilerin ve bilgilerin kaydedileceğine 
ve/veya bildirileceğine siz karar vereceksiniz. 

Okul Öncesi Multidisipliner Eğitim ve 
Tedavi Programının İlkeleri Nelerdir? 
 
Baden-Württemberg Eyaleti Sosyal İşler ve Eğitim Bakanlıkları 
1998 yılında okul öncesi eğitim ve tedavi programının kavramsal 
çerçevesini karara bağlamıştır. Bu çerçeve kapsamında okul öncesi 
eğitim ve tedavi programının güncelliğini hâlâ koruyan beş ilkesi 
belirlenmiştir: 
 
• Bütünsellik: Okul öncesi eğitim ve tedavi programında 

çocuğun kişiliği sosyal çevresi ile birlikte bir bütün olarak 
değerlendirilerek gelişimi desteklenmektedir. 

 
• Aile Odaklılık: Ebeveyn, okul öncesi eğitim ve tedavi 

programının başat öğeleridirler. Okul öncesi eğitim ve tedavi 
uygulamalarındaki karar süreçlerine katılırlar ve sürekli olarak 
kapsamlı bir şekilde bilgilendirirler. İstekte bulunan ebeveyne 
yardım ve destek sağlanarak refakat edilmektedir. 

 
 

 
 
 
• Multidisiplinerlik: Tıp ve terapi ile eğitim ve psikoloji 

alanlarından uzmanlar bir ekip hâlinde birlikte çalışıp, sadece 
tıp veya sadece eğitim uzmanlarından oluşan ekiplerin 
beraberinde getirdiği sınırlamalardan muaf olarak çocuğun ve 
ailesinin çeşitli gereksinimleri ile multidisipliner olarak 
ilgilenebilmektedir. 

 
• Yerinde Hizmet: Baden-Württemberg'in tüm il ve 

ilçelerinde kurulmuş veya kurulacak olan okul öncesi 
multidisipliner eğitim ve tedavi merkezlerine çocukların ve 
ebeveynin düzenli bir şekilde erişimi sağlanacaktır. 

 

• Yardımlarda İşbirliği ve Eşgüdüm: Münferit 
uzmanlık alanlarında çocuklara yönelik yardım ve destek 
uygulamaları birbirleriyle uyum içerisinde bir bütün olarak 
gerçekleştirildiği takdirde gelişimsel eğitim ve tedavi daha 
başarılı olmaktadır. Okul öncesi multidisipliner eğitim ve tedavi 
merkezleri bu nedenle gelişimsel sorunları olan çocuklara okul 
öncesi dönemde iyi bir bakım sağlamak amacıyla örneğin 
okullardaki özel eğitim danışma merkezleri, sosyal pediatri 
merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri gibi çocuk ile ilgili 
kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. 

 
 
Baden-Württemberg'deki Eğitim ve Tedavi 
Merkezleri: 
 
(Yeşil: Okul öncesi multidisipliner eğitim ve tedavi merkezi 
bulunan bölgeler, mavi: Okul öncesi multidisipliner eğitim ve tedavi 
merkezi bulunmayan bölgeler): 
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Sosyal Pediatri Merkezleri (SPZ)  

Çocuk ve Erişkin Hekimliği Klinikleri 

Multidis. eğitim ve tedavi merkezl. + Şubeler 
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