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Sosyal Uyum 
İleri derecede teşvik ihtiyacı olan çocuklarla, ileri yaş grupları, okula 
giden çocuk grupları ve yuvalara giden çocukların sosyal uyumu, 
Eylül 2007’de yürürlüğe giren yeni Çocuk Bakım Kanunu ile yeniden 
düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemelerden, üç yaş ile zorunlu eğitimini 
tamamlamış yaş grupları arasındaki çocuklara yönelik tüm bakım 
kuruluşları için (Üç yaşından küçüklere yönelik özel kreşler hariç) 
sosyal uyumun yasal olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.  
 
Öğrenme engeli önemsenmeyecek kadar düşük seviyede olan 
çocuklar, özel bir kreş eğitmenince verilecek ilave uzman desteğine 
gerek duyulmadan herhangi bir çocuk bakım kuruluşunca kabul 
edileceklerdir. 
 
Çocuğun, sosyal uyuma yönelik yüksek oranda teşvike ihtiyacı olup 
olmadığına dair karar, psikolojik açıdan dikkate alınan görüşler 
çerçevesinde aileden sorumlu şubece verilmekte veya bu husus 
Bölge Eğitim Müdürlüğünce karara bağlanmaktadır. 
 
Her grup için çocuk sayısının tespiti esnasında, ileri derece teşvike 
ihtiyacı olan çocuklar esas itibariyle iki çocuk yerine sayılır. 
 
Bu tür uyum gruplarına, dörtten fazla ileri derecede teşvike ihtiyacı 
olan çocuk alınamaz. Ayrıca, grup rehberi olan kreş eğitmeninin yanı 
sıra destek olarak özel kreş eğitmeni de görevlendirilir.  
 
Gruplardaki ileri derecede teşvik ihtiyacı olan çocuk sayısının üçten 
az olması halinde ise, özel kreş eğitmeni ara sıra (taşımalı özel kreş 
eğitmeni) görevlendirilir. 
 

 
 



Uyum- 
Fırsat ve görev 
İleri derecede teşvike ihtiyacı olan çocukların sosyal uyumu, çocuk 
bakım kuruluşlarında verilen geleceğe yönelik eğitim ve yetiştirme 
hizmetleri açısından kuruluşların temel görevini oluşturmaktadır. Bu 
çocuklar, yaşıtları ile oynayarak kendilerini sosyal ve duygusal 
açıdan geliştirebilirler. Hatta öğrenme sorunu olmayan çocuklar da 
ileri derecede teşvike ihtiyacı olan çocuklardan bazı şeyler 
öğrenebilir ve yüksek oranda sosyal kazanımlar edinebilirler. 
 
İleri derece teşvike ihtiyacı olan çocukların en iyi şekilde teşvikine 
yönelik tüm girişimlerde, öncelik mutlaka sosyal uyumda olmalıdır. 
Bu çerçevede, uyum kapsamındaki çocukların esas itibariyle küçük 
gruplara alınmaları tercih edilmelidir. İleri derecede teşvike ihiyacı 
olan çocukların uyumuna yönelik gruplardaki çocuk sayısı her ne 
kadar azaltılmış olsa da, beraberinde daha fazla yükümlülük 
getirebilmektedir. Bu nedenle, çocuğun bakım kuruluşlarına 
kaydından önce genel şartlar hakkında bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Bu sayılanların yanısıra; 
 Personel durumu 
 Kuruluşun fiziksel yapısının çocuğun engeline yönelik olması  
 Organizasyon yapısının grup sayısı ve büyüklüğü açısından 

uygun olması 
 Kuruluşun yeri ve ulaşım imkanları: Öğrenme engelli çocuklar 

ikamet yerlerinden uzak bir noktaya gitmemeli ve yerinde hizmet 
görmelidirler. 

 
Odak Noktasındaki Çocuk 
Sosyal uyum, bütün çocukların bireysel gelişim seviyelerinin, 
öğrenme güçlüklerinin sınıf ve derecesinin dikkate alınarak 
düzenlenmesi ve koordine edilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
aşamada çocuk eğitsel çalışmaların daima odak noktasında olmalı 
ve çocuğun bir sonraki gelişim olasılığı gözönünde 
bulundurulmalıdır. 
 
Özel eğitsel teşvik, çocuğun gelişim evrelerinden birinde veya bir 
kaçında karşılaşılabileği öğrenme engelinin göz ardı edilemeyeği ve 
bazı çocukların bu hususta çok özel yardıma ihtiyacı olabileceği 
anlamına gelmektedir. Ancak, bu engel insanın genel kişiliğinin 
yalnız bir parçasını oluşturmakta olup, hiç bir zaman sosyal 
ayrışmaya sürüklemez. 



Uyum, her çocuğun kendi imkanlarıyla katkıda bulunabileceği sosyal 
bir süreç sağlamaktadır. 
 
Çocuk her şeyden önce çocuktur ve kusurun sorumlusu değildir. 
 
Entegrasyon demek, 
birbirini anlamak/öğrenmek demektir.  
Doğal ayrışımdan vazgeçilmesi ve her insanın eğitim ve yetiştirme 
hakkına sahip olması sosyal uyumun temel esaslarını 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda en önemli husus, ölçeğin çocuk 
olmasıdır. Öğrenme engeli olsun veya olmasın, çocuğun genel 
gelişiminde meydana gelen büyük değişikliklerde çoğunlukla atılan 
küçük adımlar rol oynamaktadır. Sonuç açısından, çocukların 
gelişiminin yetişkinlerce nasıl kabullenildiği sorusu ortaya 
çıkmaktadır. Sosyal uyum demek, aynı zamanda birbirini anlamak, 
öğrenmek demektir. Yetişkinler aynı şekilde çocuklardan öğrenmeli, 
büyükler küçüklerden, öğrenme engelliler engeli olmayanlardan ve 
tersi. 
  
Sosyal öğrenim, konuya yönelik öğrenmek ve izole edilmiş 
yetenekleri çalıştırmaktan oluşmaktadır. Bireysel teşvik ve tedavi, 
sosyal uyumda eğitmenin görev alanına girmemekle beraber, her 
çocuğun farklılığı ve yaşamsal ilişkileri sosyal öğrenimin merkezinde 
yer almaktadır. 
 
Her çocuk, öncelikle kendi yetenekleri, gücü ve şahsi özelliklerine 
göre değerlendirilmedir. 
 
Tanınmış tedavi uzmanı ve özel eğitmen ve “Engelli ve engelli 
olmayanlar birlikte yaşıyor” kitabının yazarı Hans Eberwein, “Uyum 
çocukların sorunu değil,  eğitsel-politik düşüncelerimizin, blincimizin, 
davranışlarımızın ve insana bakışımızın sorunudur” demektedir. 
 
Uygulamada 
Sosyal uyum  
 Uyum grubunda özel kreş eğitmeni 

Çocuk bakım kuruluşundaki bir gruba üç ya da dört öğrenme 
engelli çocuğun dahil edilmesi halinde, o grupta sürekli olarak 
özel kreş eğitmeni de bulunmakta ve grup eğitmeniyle birlikte 
işbirliği halinde çalışmaktadır. 



 
 

 Taşımalı (Mobilize) özel kreş eğitmeni – Bireysel uyum 
Özel kreş eğitmeni, herhangi bir çocuk bakım kuruluşundaki ileri 
derecede teşvik ihtiyacı olan bir veya iki çocuğun bulunduğu bir 
gruba destek vermekte ve taşımalı eğitim çerçevesinde çok 
sayıda kuruluşta görev yapmaktadır. Eğitmen, yapmış olduğu 
katkılarla çocukların ikamet yerlerinin yakınındaki uyum 
hizmetinden faydalanmalarını sağlamakta ve bunu garanti 
etmektedir. Kesintisiz hizmet vermekte olup, genellikle haftada bir 
veya iki öğleden önce, ya da öğleden sonra gruplarda görev 
yapmakta ve tekli gruplardaki eğitmenlerle nöbetleşe görev 
yapmaktadır. 

 
 Uyum gruplarındaki veya bireysel uyumlardaki eğitmenler 

Eyalet Hükümeti, eğitimli özel kreş eğitmeni yokluğunda gerek 
görülen olağanüstü hallerde sosyal uyumu sağlamak, 
desteklemek ve eşlik etmek üzere kreş eğitmenlerini veya ilkokul 
eğitimine uygun öğretmenleri geçici olarak görevlendirebilir. 

 
 Öğrenme engelli çocuklar için yardımcılar 

Öğrenme engelli çocukların yardımcıları, bakımla ilgili işlere 
yardımcı olmakla mükelleftirler. 

 
Uyum işbirliğini gerektirir 
 Çocuk bakım kuruluşlarındaki uzman personel ile işbirliği 

Özel kreş eğitmenlerinin desteği ve işbirliği sayesinde, ekibin 
mevcut eğitsel ve uyumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve 
genişletiletilmesi sağlanmıştır. Bunun dışında, çocuk bakım 
kuruluşlarının yaşam alanı ve kuruluş amacına göre çeşitli 
düzenlemeler yapılmasına yönelik değişik işbirliği olanakları 
mevcuttur. 
 



Özel kreş eğitmenlerinin başlıca görevi, gruplardaki ileri derecede 
teşvike ihtiyacı olan çocukların sosyal uyumuna destek olmaktır.  

 
 Bakım kuruluşu-Ebeveyn-Yasal kurum arasındaki işbirliği 

Ebeveynler, yasal kurumlar, eğitsel, pisikolojik ve tedavi edici 
uzman elemanlar arasındaki artan işbirliği ihtiyacı, uyumsal eğitim 
sürecininin kendisini tanımlamaktadır.  

 
Temel prensip: 
Sosyal uyum 
Sosyal uyum, ileri derecede teşvike ihtiyacı olan çocukların ailelerini 
de kapsamakta olup, bu bağlamda toplumsal kabullenmeye, 
önyargıların ve getireceği olumsuz sonuçlarının giderilmesine yönelik 
zorunlu bir tedbirdir. 
 
Bu açıdan sosyal uyum, çocukların kurum ve kuruluşlar dışındaki 
bütün önemli yaşamsal alanlarda da bir arada olmalarına imkan 
sağlamaktadır.   
 

 
 
Kreşler, okul çocukları ve ileri yaş grubu okul çocukların uyumunun, 
okul çağında olmayan çocuk gruplarının uyumundan farkı, bu 
hususta aileden sorumlu dairenin görüşüne başvurulmadan, özel 
eğitim teşvikine dair kararların zorunlu eğitim yasası uyarınca 
verilmesidir. 
 
Bu durumda da uyum grubundaki her çocuk çift sayılmakta ve özel 
teşviğe ihtiyacı olan çocuk sayısı dörtle sınırlandırılmaktadır. 
Öğrenme engelli çocuk sayısının üçden fazla olması halinde sürekli, 
diğer hallerde ise ara sıra hizmet vermek üzere (Öğle yemeğinden 
sonra, özellikle eğitim desteği ve boş zamanlar için 16:00 veya 



17:00’ye kadar) özel yetiştirici veya öğrenme engellilere yönelik okul 
öğretmeni sürekli olarak atanmaktatır. 
 
Bu nitelikleri haiz yeteri kadar personel bulunmaması halinde ise, 
yerlerine istisnai olarak uygun nitelikli başka eğitmenler atanır. 
 
Çocuk bakımında uyuma yönelik sorularınız için, Salzburg Eyaleti 
Kreş Şubesi Uzman Danışmanı Bayan Mag. Alexandra Rückl 
0662/8042-2319 numaralı telefonda hizmetinizdedir. 
 
Salzburg eyaletindeki bütün kreşler, çocuk yuvaları, ileri yaş grupları 
ve okula giden çocuk grupları hakkındaki her türlü bilgiyi 
www.salzburg.gv.at/kinderbetreuung internet sayfasında 
bulabilirsiniz.  
 

 

Salzburg eğitim ağındaki bütün ebeveynler ve çocukların 
bilgilerilmesini teminen: www.elterninfo.salzburg.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Künye 
Yayınlayan ve dağıtan: Salzburg Valiliği, Şube 12, kültür, toplum, kuşaklar • 
Yazarlar: Maria Berktold, Mag. Elke Kabel-Herzog, Mag. FH Alexandra Rückl – 
İçeriğinden yazarlar sorumludurlar • Fotoğraf: Mag. FH Alexandra Rückl • Tasarım: 
Grafik Land Salzburg • Baskı: Salzburg Valiliği Matbaası • Bütün posta kutuları 527, 
5010 • Salzburg • 2012 
 




