
Tedavi ve danışmanlık alanındaki geniş kapsamlı teklifimiz şu hiz-
metleri içermektedir:

• ergoterapi
• aile danışmanlığı
• iyileştirici pedagojik erken eğitim
• erken dönemde logopedi (dil ve konuşma terapisi)
• annelik ve babalık danışmanlığı
• neonatoloji
• fizyoterapi
• schritt:weise programı
• psikomotor terapisi

Bizimle ilgili tüm ayrıntıları - hatta ev, iş, serbest zaman alanındaki 
hizmetlerimizi – bulabileceğiniz adresimiz: www.arkadis.ch.

Stiftung Arkadis 
Aarauerstrasse 10 
4600 Olten
Telefon 062 287 00 00
Fax 062 287 00 16 
arkadis@arkadis.ch 
www.arkadis.ch

schritt:weise
oynayarak öğrenme



schritt:weise - Program
• Ev ziyaretleri: Siz ve çocuğunuz düzenli olarak schritt:weise ev 

ziyaretçileri tarafından evinizde ziyaret edilirsiniz.
• Oynamayı öğrenme: Ev ziyaretine gelenler yeni oyun fikirleri, resim 

kitapları veya oyunları beraberinde getirirler.
• Oynama alıştırması yapma: Siz çocuğunuzla, ev ziyaretine gelenle-

rin gösterdiği gibi oynarsınız. Çocuğunuzu bu şekilde desteklersi-
niz.

• Grup buluşması: Aileler her 14 günde bir gruplarla buluşur. Burada 
eğitim konusunda bir çok yeni şey öğrenirsiniz ve diğer ailelerle 
tanışırsınız.

• Program süresi: schritt:weise oyun ve öğrenme programı 18 ay 
sürmektedir.

Hedefler
• Eğitim: schritt:weise oyun ve öğrenme programı, çocuklarının eği-

timinde aileleri aktif olarak destekler.
• Destekleme: Ebeveyn olarak siz, çocuğunuzun gelişimini oyun oy-

nayarak desteklemeyi öğrenir siniz.
• Başlangıç yardımı: Çocuğunuzun sağlıklı gelişimini desteklersiniz 

ve ileride anaokuluna ve okula başlaması için iyi bir başlangıç ya-
parsınız.

Büyükler ve küçükler için iyi
• Çocuklar (1-3 yaş arası) aktif oyun oyanarak öğrenirler.
• Çocuklar duyularını güçlendirirler.
• Çocuklar kelime hazinelerini geliştirirler.
• Çocuklar yeni malzemeleri keşfederler.
• Çocuklar ve ebeveynler birlikte oynamanın zevkini yaşarlar.
• Çocuklar ve ebeveynler güçlendirilir.

Organizasyon ve masraflar
• Stiftung Arkadis, programı belediyeler veya sosyal bölgeler (Sozi-

alregionen) adına yürütür.
• Programın uygulanmasında Bachtelen İyileştirici Pedagojik Hiz-

metler ile işbirliği yapar.
• Masraflar belediyeler veya sosyal bölgeler tarafından karşılanır ve 

Solothurn kantonu tarafından birlikte finanse edilir.

Sozialregionen Oberes Niederamt (SON), Thierstein ve Dorneck 
ayrıca Gemeinde Olten ve Oensingen için başvuru:
Heilpädagogischer Dienst, Stiftung Arkadis, Olten
Telefon 062 287 00 00
www.arkadis.ch

Gemeinden Solothurn ve Derendingen için başvuru:
Heilpädagogischer Dienst, Bachtelen, Solothurn
Telefon 032 622 46 09
www.bachtelen.ch


