
 

Günlük Bakım evi & Okul 

Merkezi, Çocuk & Aile 

Merkezi  

 

Günlük bakım evi 

diyalog birimi 

- işbirlik tarafları  
çocuk gelişimi ve refahı için uzman ve 

veliler 

Veli bilgilendirmesi  

Greve Belediyesi 

Ek bilgilendirme:  

  

Daha fazla bilgi için lütfen günlük 

bakım evinizden sorumlu 

pedagogunuza danışınız. 

  

Sizinle iyi bir işbirliği yapmayı 

diliyoruz.  

  

Saygılarla  

Greve Belediyesinin Diyalog birimi  

Günlük bakım evi 



 

 

Saygıdeğer Velimiz,  
Tüm çocukların ilk altı yaşlarına kadar, 

ebeveynler, öğretmenler ve diğer insanlar 

tarafından verilecek olan özel ilgiye ihtiyacı 

olabilir.  

Bazı zamanlar çocuğun ihtiyacı olan ilgiyi 

yalnız vermekte zor olabilir. Bu nedenle 

velilerin ve pedagogların ulaşabileceği Diyalog 

Birimimiz var. 

Burada bir çocuğun gelişimi ile ilgili olarak 

ortaya çıkabilecek endişeler veya zorluklar 

hakkında yardım alabilir ve durumun daha da 

kötüye gitmesini engelleyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyalog Birimi bir bölge müdürü, hemşire, 

uzman pedagog, psikolog, konuşma terapisti, 

psikolog ve aile danışmanından oluşur. 

Böylece Diyalog Birimi, farklı uzman görüşleri, 

rehberlik hizmeti ve olası işlemlerin yerine 

getirilmesi için olanak sunar. 

Diyalog toplantıları, tek haftalarda Çarşamba 

günleri saat  8.30– 11.30 arası yapılmaktadır.  

Diyalog toplantısı öncesi  
Çocukları hakkındaki konular için veliler diyalog 

toplantılarına katılım sağlar. 

Diyalog toplantısı öncesinde, veliler çocuklarının 

pedagogları ile diyalog toplantısında 

konuşulmasını istedikleri önemli konuları belirler.  

Veli ile anlaştıktan sonra, çocuğun pedagogu, 

velinin de imzaladığı kısa bir toplantı gündemi 

hazırlar. Veliler toplantı gündeminde olan 

maddelere ekleme yapma hakkına sahiptir.  

Ayrıca toplantıya katılması iyi olabilecek diğer 

önemli kişiler de değerlendirilir ve diyalog 

toplantısında bir tercümana ihtiyacın olup 

olmadığı da tartışılır.  

Diyalog toplantısında  
Diyalog toplantısında, bölge müdürü herkesi 

selamlayarak açılışı yapar ve toplantı hakkında 

bilgi verir.  

Diyalog toplantısında, katılımcılar çocuğa yardım 

etmek için günlük yaşamda en iyi nasıl 

çalışacakları hakkında konuşurlar. 

  

Toplantının sonunda, söz konusu 

sorunun/endişenin değişmesi için gerekli ve 

uygulanması gereken kararlar ve tavsiyeler 

değerlendirilir. 

Diyalog toplantısı sonrasında  
Diyalog toplantısı sonrasında, Diyalog Birimi 

ufak bir tavsiye ve karar raporu hazırlar ve bu 

rapor tüm katılımcılara gönderilir.  

Daha sonra veliler, eğitimciler ve katılmış olan 

diğer uzmanlar, kendi alanları da dahil olmak 

üzere, birlikte gelişim hakkında konuşurlar.  

Ayrıca çocuğun bundan sonraki gelişimini nasıl 

ve ne zaman tekrar takibinin yapılacağını da 

kararlaştırırlar.  

Diyalog toplantısında kararlaştırılmamışsa, 

Eğitim Psikolojik Danışmanlık (PPR) veya Aile 

Danışmanlığı tarafından başlatılacak herhangi 

bir eylemi veliler kabul ettiklerini taahhüt 

ederler.  

Eğitim Psikolojik Danışmanlık (PPR) 

başvuruları Diyalog Birimi aracılığı ile yapılır.  

Veliler ayrıca kendileri de PPR veya Aile 

Danışmanlığına başvurabilirler.  

Örnek olarak, yetişkinlerin çocuğa en iyi nasıl 

destek olacakları olabilir 

 Çocuğun olduğu yeri sevmesi ve olabildiğince 

çok öğrenmesi 

 Çocuk günlük bakım evine/okula gitmeyi 

istemesi 

 Çocuğun hem okulunda olan bireylerle, hem 

aile üyeleriyle hem de serbest zaman 

aktivitelerinde ki bireylerle iyi anlaşması 

Bunlar örneğin  

 Çocuğun günlük hayatında velilerin, öğretmenlerin 

ve pedagogların bir değişim sağlaması.  

 Bir pedagog, konuşma terapisti ya da bir psikologun 

çocuğun etrafında bulunan yetişkinlere, değişim 

sağlamaları için destek vermesi. 

 Çocuğun gelişimi ile alakalı olarak bir psikolog veya 

bir konuşma terapisti  tarafından alınacak olan 

değerlendirme ihtiyacı. 

 Aile Danışmanlığı tarafından destek alınıp 

alınmaması. 


