LFS'e hoşgeldiniz
1983 yilindan beri LFS görme engelli ve kör çocuklari, ergenleri ve yetişkinler okul kayitlarindan
önce, okul yillarinda ve meslek eğitim zamaninda destekliyor.
Merkezi olmayan- bölgeler üstü- ikamet gah yeri yakin
Landesförderzentrum Sehen, Schleswig
LFS Schleswig- Holsteinin kuruluşudur. Sunular ücretsizdir.
Anaokulu
–
–
–

görme engelli ve kör olmak çocuklari hangi şekilde etkiler?
Ailedeki ve çocuk yuvasindaki günlük yaşami nasil düzenlenebilir?
Okul zamani bakiminda neler düşünülmesi lazim?

Bu konuda LFS anneleri, babalari ve çevredeki insanlari destekliyor ve fikir veriyor.
Çeşitli konular gibi, geliştirme, çeşitli diriltip, algı, keşif, çevre, oryantasyon ve mobilite
(Orientierung und Mobilität (O&M)), Pratik becerileri (Lebenspraktische Fertigkeiten (LPF)) ve
geliştirme sosyal yetkinlik, özel dikkat gerektirir.
Aileler okul kayitlarindan önce ve okul seçiminde bizden destek alicaktir.
Erken promosyon ve kres elemanlari profesyonel destek alacaktir.
Aileler ve eğitsel- tedavi edici elemanlari takdim edilen konuşmalarda ve kursseminerlere katilabilir
ve diğer katilanlarla tanişir, bilgi alip verebilir.
Okul zamani
–
–
–

Çocuğum ikametgah yakin okula gidebilir mi?
Derse başarili katilabilir mi?
Çocuğum için okulla ilgili perspektifler hangisi?

Her görme engelli, kör ve birçok görme engelli olan öğrenci ve referans kişileri, SchleswigHolsteinda destek ve danişma alabilir.
Destek ve danişma verimi çoğunlukla çocuğunuzun ziyaret ettiği ve ikametgah yakin okularda veya
evde olucaktir. Destek ve danişma isteğe uyarlanabilir.
LFS öğretmenleri kör çocuklari ve gençleri dersde özellikle destekliyor.
LFS'in calişma temeli çevredeki insanlar ve o çevreye ait olan insanlarin kooperasyonu.
Bunlari öğrencilerin yaninda dahil olan anneler, babalar, öğretmenler, okul yönetimi, okul denetimi
ve diğer uzman elemanlari. Desteğin ilk hedefi, tüm öğrencilerin hayatini mümkün olduğu kadar
bağimsiz kurmak.
Meslek eğitim zamani
–
–
–

Hangi mesleği öğrenmek istiyorum?
Görme engelli veya kör olmama rağmen bu mesleği öğrenebilirmiyim?
Tek basima yaşayabilir veya çalişabilirmiyim? Boş vaktimi tek başima değerlendirebilirmiyim?

Görme engelli ve kör gençler ve genç yetişkinler, bağimsiz hareket etmekde desteklenicek.
Yaptıkları zaman okulu sunduğu, gelecekteki kariyer.
Meslek eğitim süresinde LFS tarafindan destek ve danişma alicaktir.
Ders olarak, LFS, Schleswig, genç ve genç yetişkinler, herhangi bir soru olabilir ve ilgili okul,

mesleki eğitim ve sosyal katılım.
Dahası, LFS sunar, öğretmenler, meslek okulları, eğitimcileri ve eğitmenleri, stoklarını ve diğer
kişiler katılıyor, başarılı bir eğitim birlikte genç insanlar.
Kurslar
Schleswig'deki kursevi görme engelli ve kör çocuklar, gençler, genç yetişkinler ve aileleri için, tek
günlük ve uzun kurslar verir.
Sunulan konular körlük ve görme engellik, özgül teknik veya uzman araclar kullanimi, bilgisayar
kullanimi, oryantasyon ve mobilite (O&M) (Orientierung und Mobilität (O&M)), Pratik becerileri
(Lebenspraktische Fertigkeiten (LPF)), meslek öğretime hazirlik ve boş vakit görünüşüyle, ilgilidir.
Tüm kurslarin ağirlik merkezi, katilanlarin kendi aralarinda ve aile üyelerin tecrübeler hakkinda
değişmektir.
Özgül teklifler
Destek ve danişma ilgili sorular için, LFS'in özel elemanlari hizmetdedir.
Özgül teklifler:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

fonksiyonel görme ve gördanişma
oryantasyon ve mobilite
yaşam pratik becerisi
iş pratik becerisi
uzman araçlar
işik danişmasi
hareket eğitimi
bilgi teknolojisi
psikolojik danişmasi
müzik terapisi

Seminerler
LFS bir veya daha fazla günlük seminerler sunar.
Sunulan seminerlerin alicilari tüm insanlar için, mesela ögretmenler, tesvik kurulumu ve kres
personeli, egitim sirketleri ve iş bulma kurumu.
Seminerin orta noktasi görme engellilikle ilgili sorular, mesela günlük hayati nasil etkiler?
Önemli istek, engelli görme kişilerin durumunu paylaşmak.
Bundan dolayi seminerlerin konusu: hissetmek, önemli yöntemli görünüş.
Özgül ders- veya meslek sorunlari, özgül işlem malzeme ve kullanimi, oryantasyon ve mobilite,
yaşam pratik becerisi sosyal görünüş.
Medya merkezi
LFS'in medya merkezinde bulunan çare ve araçlari kisa bir süre için her zaman eğitiminiz için
kullanilabilirsiniz.

