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Detaylı Bilgi

FBZ-UK danışma merkezi, bireysel
tavsiye ve teşhis, müdahale planlaması
ve ekip desteği sunar.
Araştırma projeleri Araştırma projeleri,
destekli iletişim departmanını daha da
geliştirmeye hizmet eder. Özellikle, konuşma
dili olmayan kişilerin pedagojik ve terapötik
desteğine yönelik kavramlar bilimsel olarak
geliştirilir ve değerlendirilir.
Günlük eğitim kurslarına ek olarak, Destekli
İletişim (LUK) kursu; desteklenen iletişimin
çeşitli alanlarında teori ve pratikte 2 ½ yıllık
mesleki bir eğitim programıdır.

https://www.fbz-uk.uni-koeln.de/
einrichtungen/uk-beratungsstelle
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Araştırma ve danışma merkezi (FBZ),
destekli iletişim için yeni bilgi ve
becerileri uygulamayı, iletmeyi ve
genişletmeyi amaçlamaktadır.
Bu görevler danışmanlık, araştırma ve
geliştirmenin yanı sıra ileri eğitim ve öğretim
alanlarında gerçekleştirilir.
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Destekli iletişim; iletişim engelleri nedeniyle

ä Bireysel tanılama ve danışmanlık

Takım danışmanlığı

konuşmakta güçlük çeken veya hiç konuşamayan

ä Müdahale ve destek planlaması

Destekli iletişim, ailede ve ilgili tesiste

kişileri teşvik etmeye yönelik bir kavramdır.

ä Hareketler, jestler, yüz ifadeleri, göz

(anaokulu, okul, atölye vb.) kullanılmalıdır. Bu

Müdahalenin amacı, ilgili kişinin iletişim becerile-

		

hareketleri gibi vücudun kendi iletişim

nedenle müdahalelerin mümkün olduğu kadar

rini genişletmek ve bakıcıları eğitmektir.

		

biçimlerinin kullanımına ilişkin notlar.

çok katılımcı ile planlanması gerekmektedir.

ä Elektronik olmayan iletişim yardımlarının
Destekli iletişim şunları içerir:

		

ä Vücudun kendi iletişim biçimlerinin

		 yardım

		

ä

İletişim yardımcılarının ve sürdürülebilirliğinin

ä Elektronik olmayan iletişim yardımlarının

		

test edilmesi

		

ä

Geri ödeme başvurusunda bulunmada 		

geliştirilmesi (örneğin jestler)
kullanılması (örn. İletişim panoları)

oluşturulması ve genişletilmesi konusunda

ä Ses çıkışı olan elektronik iletişim

		 yardım

		

ä

ardımcılarının kullanımı

Yazılı dil becerilerini geliştirmeye yönelik

		 tavsiyeler
Aynı şekilde, yazılı dil becerilerinin geliştirilmesi,
ifade araçlarını tamamlayabilir.

ä

Destekli iletişim için ileri eğitim etkinlikleri

Dolayısıyla danışmanlıklar, genellikle ekiplere
(örneğin ebeveynler, konuşma terapistleri ve
öğretmenler) ilgili kişilerle içerik ve yöntemleri
tartışabilmek ve etkili destek sağlayabilmek
için sunulur.
Yeterliklerin Aktarılması
Bir destekli iletişim aracının sağlanması günlük
kullanım için tek başına yeterli yardımı
sağlamaz. Danışmanlık merkezindeki destek
ekibimizin, yeni iletişim biçimlerinin günlük
yaşamda kullanımına rehberlik edebilmek
amacıyla tavsiye ve destek bağlamında ilgili
bireyin özel beceri ve yeterlik düzeyini
öğrenmeye ihtiyacı vardır. Destekli iletişim
yardımı ve terapisi bu temelde mümkündür.
iletişim Partnerinin İşlevi
Danışmanlıktan sonra ve iletişim desteği
sırasında, tekrar tekrar sorular ortaya çıkar. Bu
durumda yazılı olarak, telefonla veya gerekirse
yüz yüze görüşülebilir.

