“Çocuk konuşmaya başlamazsa ne
yapmamız gerekir?”
Çocuğun anlaşılır bir konuşmayı becerememesi halinde
aile ve veliler için hazırlanmış bilgi broşürü

“Herkesin
söyleyecekleri var”

Bu bilgi broşürünün hazırlanma nedeni,
çocuğun konuşmaya başlamaması veya lisan
ve iletişim gelişiminde sapma olması halinde,
mümkün olan en kısa sürede çocuğa ve aileye
yardımcı olmaktır.

Lisan hakkında
Lisan gelişimi bir çocuğun
yaşamında ortaya çıkan en
önemli gelişimlerden biridir.
Lisan bize kimlik, diğer
insanlarla birliktelik ve içinde
yaşadığımız topluma bağlılık
sağlar.
Kendimizi değişik şekillerde
ifade ederiz. Bu konuda çoğu
kişi konuşma dili ve vücut
lisanı kullanır. Konuşma dili
ağızdan çıkan sözcüklerdir.
Vücut lisanı ise jestlerden,
yüz ifadelerinden ve
işaretlerden oluşabilir.
Lisan gelişimi
Çocukta lisan gelişimi
diğerleriyle bir uyum içinde
olur. Bakıcı kişilerle uyum
halinde henüz doğumdan
itibaren lisan gelişimi başlar.
Lisan gelişimi çocuktan
çocuğa farklılık gösterir.
Ancak, genelde çocuklar
sözcükleri, kendileri
söylemeyi beceremeden
önce, anlamaya başlar.
Çocukların çoğu basit
istemleri anlar ve 1 yaş
civarında ilk sözcüğünü
telaffuz eder. 2 yaşına
bastıklarında 650 kadar
sözcüğü anlayabilirler.
20 -50 sözcüğü söyleyebilir
ve bir cümle içinde iki üç
sözcük kullanabilirler. Üç

yaşına bastıklarında yaklaşık
2000 sözcüğü anlayabilirler
ve yaklaşık 1000 sözcüğü
telaffuz edebilirler.
Çocuk beklenildiği gibi
gelişmiş ve iyi bir lisan
anlayışına sahipse, çocuğun
2 yaşında konuşmaya
başlamaması halinde
mutlaka tedirgin olmak
gerekmez.
Konuşma lisanı eksikliği ve
erken katkı
Bazı çocuklar konuşma
lisanı ile iletişim kurmak
istemezler. Bunun nedeni,
konuşamamaları veya
konuşmalarının sınırlı veya
anlaşılmaz olmasıdır.
Konuşamayan çocuğun lisanı
anlaması iyi olabilir. Ancak
çocuğun konuşamaması
nedeniyle lisanı anlaması bir
dereceye kadar etkilenebilir.
Sözcük kullanımıyla çocuk

Bir çocuğun konuşamaması
onun lisan sahibi olmadığı
veya söyleyeceklerinin
olmadığı demek değildir.
Çocuk bu ifadeleri konuşma
lisanı dışında kalan
yöntemlerle ifade etme
ihtiyacı duyar.

yeni anlayış kazanır. Bu
nedenle, konuşamayan
çocuğa konuşma lisanı
dışında bir başka ifade etme
biçimi sağlamak için erken
davranmak önem taşır.
Herkesin söyleyecekleri var
Çocuk etrafında olup bitene
ilgi duyar ve zamanla
zaman ve yer için kavramlar
geliştirir. Biz yetişlkinlerin
düşünmediği konularda
çocukların konuşmak
istemesine sık rastlanır.
Bunlar aşağıdaki ifadeler
olabilir:
“Sarılmak istiyorum”,
“üzgünüm”, “Bu topu yatağın
altında buldum”, “ağrım var”,
“Rahatsız edici bir şey var”,
“Bugün yuvada Simen ile
birlikte oynadım”.

Alternatif ve tamamlayıcı
iletişim (ASK)
Tümüyle veya kısmen
konuşamayan insanlar
diğer ifade etme biçimlerine
gereksinme duyarlar. Bu tür
ifade etme biçimleri ortak bir
tanıma sahiptir. Alternatif ve
tamamlayıcı iletişim (ASK).
ASK’ın tanımı aşağıdaki
şekilde yapılabilir:
Geleneksel iletişim biçimleri
yeterli olmadığı zaman, etkin
iletişim kurmada bir insana
yardımcı olan herşey.
El işareti, fotoğraf,
grafiksel semboller veya
biçimlendirmeler ASK
için örneklerdir. Eylemler,
davranış biçimleri ve
başkaları tarafından anlaşılan
veya anlam verilen bedensel
ifade şekilleri de ASK olarak
nitelendirilir. Çocuğun
anlaması ve anlaşılması
için yardımcı araç gereç
kullanmak bazen amaca

uygundur. Bu yardımcı araç
ve gereçler iletişim kitapları,
tema panelleri veya konuşma
makinaları gibi şeyler olabilir.
Çocuk için iyi bir lisan
ortamının nasıl yaratılacağı
herzaman ASK’ın çalışma
alanını içerir.
ASK için değişik gereksinimler
Bazı çocuklar tümüyle
konuşma yerine geçen
iletişim biçimlerine
gereksinme duyarlar. Kimileri
var olan ancak anlaşılması
güç veya zayıf olan bir
konuşmayı destekleyecek
iletişim biçimlerine
gereksinme duyar. Bazı
çocuklar ASK yardımı ile
konuşma lisanını geliştirirken
bazıları hiç konuşamazlar.
Bazı çocuklar başkaları
tarafından söylenen her şeyi
anlar, ancak, konuşamazlar.
Bazı çocuklar ise hem
konuşma lisanından
yoksundur hem de lisanı
anlamada gecikme veya
sapma içindedir.
Diğer insanlar tarafından
söylenenlerin çok azını
anlayan veya hiç birini
anlamayan çocuklar da vardır.

Tüm yollar Roma’ya çıkar
Erken başlamak önem
taşır. Değişik bakış açıları
amaca yönelik olacaktır.
Çocuk değişik durumlarda
değişik çözümlerden yarar
saplayacaktır.
Aile ve yakın kişiler genellikle
çocuğun bedensel lisanını
anlamakta beceriklidir.
Çocuk arkadaşları ile birlikte
olduğu zaman, örneğin,
hem konuşma işareti hem
de iletişim kitabından yarar
sağlayacaktır.
Hangi çocuklar ASK’tan yarar
sağlar
Norveç’te gelişim sorunları
nedeniyle fonksiyonel
konuşmadan yoksun olan
yaklaşık 16 – 17 000 insan
vardır. Çok sayıda teşhis
gelişme sorunlarına ve ASK’a
olan gereksinmeye kapı
açmaktadır. Aşağıda bu tür
örnekler yer almaktadır:
●
●
●
●
●

Beyinsel kötürümlük
Downs sendromu
Farklı diğer sendromlar
İçe kapanıklık
Büyük ve kapsamlı
fonksiyon bozuklukları
(Çoklu engellilik)
● Lisan güçlükleri
● Beyinsel gelişim bozukluğu
● Maruz kalınan sakatlıklar

Ek olarak, teşhis konulmamış,
ancak, örneğin gelişimi
gecikmiş, sakatlıklara maruz
kalmış, büyük konuşma
zorlukları vb. olan çocuklar da
ASK’a ihtiyaç duyar.
Nereden yardım alabilirim?
Çocuğun konuşmaya
başlamadığını gören kişi
yardım almak için çok yere
başvuruda bulunabilir. Önemli
olan, kişinin ciddiye alınması
ve endişeleriyle birlikte evine
gönderilmemesidir. Kişinin
endişelerini ilettiği ilk yer
genelllikle sağlık merkezi
olur. Sağlık merkezlerinin
çoğu lisan ve lisan gelişimi
konusunda iyi eğitim
görmüş olup, Belediyenin
logopedlerini ve Pedogojik
Psikolojik Hizmet Merkezi’ni
(PPT) tanımaktadır.
Tüm belediyelerde PPTbürosu bulunur. Size yardımcı
olabilecek, çocuk gelişimi
konusunda bilgi sahibi olan
uzmanlar burada çalışır.
Belediyenin uzmanlık sahibi
olmaması veya tereddüte
düşmesi halinde, genellikle
sizi diğer makamlara
yönlendirir. Bazı Belediyelerin
kendi pedogogları vardır.
Ek olarak, çok sayıda
çocuk yuvası çocuk gelişimi
konusunda bilgili, becerekli
pedagoglara sahiptir.

Her vilayette çocuk bölümleri/
çocuk rehabilitasyonu
olan hastane bulunur.
Burada sağlık personeli
uzman-pedagog, psikolog ve
diğerleriyle birlikte çalışır.
Bu kişilere danışılabilir.
Ancak, yardım almak için,
doktorunuz veya Belediyenin
yardım kurumu tarafından
buraya yönlendirilmeniz
gerekir.
Statped ülkenin her yerinde
bulunan devlete ait uzmanlık
merkezidir. Burada alternatif
ve tamamlayıcı iletişim
konusunda belirli danışmanlık
ve yönlendirme hizmeti
verilir. Buraya yönlendirme
konusunda PPT daha ayrıntılı
bilgi verebilir. Ayrıca,
Statped’in kendi internet
sitesi de vardır:
www.statped.no
Daha ayrıntılı bilgiyi nerede
bulabilirim?
ASK (alternatif ve
tamamlayıcı iletişim
konusunda bilgi
edinebileceğiniz çok yer
vardır. Tüketici organizasyonu
ISAAC Norge bu konuda
kendi internet sitesini
oluşturmuştur. Burada
bilgi, makale, malzeme ve
bu alandaki kurs ve güncel
haberlere yönlendiren linkler
bulabilirsiniz.

www.isaac.no
Temayla ilgili diğer internet
siteleri:
www.ask-loftet.no
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Bu bilgilendirme kitapcığı Isaac Norge tarafından
yayınlanmıştır. Bu bir alternatif ve destekleyici iletişim
için kullanıcı organizasyonur. Broşürün düzenlenmesi
Tröndelag kompetansesenter ve Torshov kompetansesenter tarafından yapılmıştır.
Projeye destek veren:

www.statped.no/trondelag
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