
Kuzey Ren-Vestfalya'da Özel İhtiyaç Eğitiminin Esasları - TÜRKISCH 
  
Özel eğitim desteği normal olarak genel okulda verilir. Ebeveynler bundan farklı olarak 
özel bir okul seçebilirler.  

  

(Özel eğitim için eğitim yönetmeliği- AO-SF Madde 1 Fıkra 1)  

  

Genel okullarda ve özel okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere destek verilmesi temel 

olarak eşdeğerdir. Ancak, uygulama şartları ve koşulları arasında farklılıklar vardır:  

  

Genel okullarda destek veya ortak 

öğrenme (GL)  

Özel okullarda destek  

Ortak öğrenmede (GL) özel eğitim ihtiyacı 

olan ve olmayan çocuklar genel bir okulda 

birlikte eğitim görürler..  

  

Görme, işitme, iletişim ve dil, fiziksel ve motor 

gelişim ile duygusal ve sosyal gelişim odaklı 

desteklere ihtiyacı olan çocuklar normal 

olarak genel okul müfredatlarında da aynı 

şekilde eğitim alırlar. Bu, ilkokul veya 

ortaokul politikalarına ve performans 

gereksinimlerine tabi oldukları anlamına gelir.  

  

 Engellilikleri ile orantılı olan ve uygun olduğu 

durumlarda dezavantajları telafi eden destek 

alırlar.  

  

Bununla birlikte, bu desteklere ihtiyacı olan 

çocukların, az çok tanımlanmış bir 

öğrenme ya da zihinsel gelişim eğitimi 

alması da mümkün olabilir.  

  

Öğrenme ve ruhsal gelişim desteklere ihtiyacı 
olan çocuklar, hedef odaklı programlarda 

eğitilirler. Sınıflarının diğer çocukları ile birlikte 

ve mümkün olduğunca aynı konularda 

öğrenim görürler. Bununla birlikte, öğrenme 

hedefleri ve gereksinimleri kendilerinin ilgili 

performanslarına uyarlanmıştır.  

  

Performans değerlendirmesi, bireysel çabaları 

ve öğrenme ilerlemesini dikkate alır ve 

genellikle bir tanım şeklinde notlar olmadan 
yapılır.  

  

Genel eğitimdeki hedefli destek genellikle 

öğrenme veya entelektüel gelişim 

programlarından ayrı derecelerde 

sonuçlanır.  

Ayrıca, bir lise diploması da öğrenme 

programında mevcut olabilir.  

Özel ihtiyaç okulları, özel ihtiyaç 
eğitimlerinin niteliğine ve eğitim programları 
tekliflerine göre farklılık gösterir.  Her 
seferinde sadece bir veya birkaç özel 
desteğe odaklı çocukları kabul ederler. 
Destek genellikle daha küçük sınıf 
birliklerinde sağlanır ve okullar özel 
donanımlara sahiptir. Bu avantaj ve 
dezavantajlara yol açar:  

  

Özel okul, mevcut şartlar altında kendi 
yaşam ortamlarından gelen ve destek 
ihtiyacı bulunmayan öğrencilere 
sosyalleşmeleri, birbirlerine bağlanmaları ve 
bu durumdan yararlanmak için daha az fırsat 
sağlayabilir. Bu amaçla, desteğe ihtiyacı 
olan çocuklar ve ergenler, burada kendi 
ihtiyaçlarına daha odaklı ve uzmanlaşmış bir 
okulda öğrenim görürler.  

  

Özel bir okulun seçimi her zaman mantıklı 
bir alternatif olabilir, karar iyi 
dengelenmelidir.  

  

Ayrıca özel eğitim okullarında, aynı hedefe 

odaklı ve farklı hedefe odaklı eğitim 

programları arasında bir ayrım 

yapılmaktadır. Aynı hedefe odaklı destekle 

genel okulların yeterliliklerine ulaşılabilir.  

  

Farklı hedefe odaklı destek genel olarak 
öğrenme veya entelektüel gelişim 
programlarından farklı yeterliliklere yol 
açar.  

  

Ayrıca, bir orta okul derecesi de öğrenme 

programında mevcut olabilir.  

  



  - 2 -  

  

Özel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi süreci  

  

Çocuğunuzu kaydettikten hemen sonra, özel bir eğitim ihtiyaçlarını gözden geçirmek için okula 

ebeveyn olarak bir istek gönderebilirsiniz. Bir okul müdürü bu işlemi yalnızca sizin rızanızla 

yapabilir. Daha sonra ya veli olarak sizin, ya da okul tarafından başvuru yapılabilir. Bu genellikle 
6. sınıfa kadar mümkündür.  

Her iki durumda da, özel destek ihtiyacı, Özel eğitim için eğitim yönetmeliği (AO-SF) kuralları 

çerçevesinde belirlenir:  

  

1. Bir vasi olarak sizinle sınıf lideri ve / veya okul sorumlusu arasında bir 

görüşme yapılacaktır. Bundan sonra, siz veya okul yönetimi işlemlerin 

başlatılması için başvuruda bulunacaktır.  

2. Sorumlu okul müfettişliği başvuruyu inceler. İşlemler başlatıldığında, genel 

bir okul öğretmeni (genellikle çocuğunuzun sınıf öğretmeni) ve özel bir eğitim 

öğretmenine çocuğunuzun özel eğitim ihtiyaçlarını gözden geçirmesi ve 

bunları bir uzman raporu halinde sunması istenecektir. Bu amaçla, uzmanlar 

ekibi bir tıbbi geçmiş çalışması, davranış ya da ders gözlemleri ve çeşitli 

standart veya gayri resmi test prosedürleri yürütür. Her iki öğretmenin de 

sizinle görüşmesi gerekmektedir. Prosedür ve ara sonuçlar hakkında sizi 

bilgilendirirler. Bu tekliften kesinlikle yararlanmalısınız.  

3. Gerekirse okul tarafından bir tıbbi muayene düzenlenir. Bu durumda, 

lütfen sağlık departmanı tarafından size iletilen muayene tarihine kesin olarak 

uyun!  

4. İki öğretmen eğitim raporunun içeriğini size açıklayacak ve 

yorumlarınızı isteyeceklerdir. Çocuğunuzun özel bir okulda okumasının 

mantıklı olup olmayacağı ve gerektiğinde ilgili bir talebin kaydedilmesinin 

istenip istenmeyeceği sorusunu da tartışabilirsiniz. Bu görüşmenin notu, 

her zaman uzman raporunun ayrılmaz bir parçasıdır.  

5. Sorumlu okul müfettişliği özel ihtiyaçlar eğitiminin gerekliliği, 

odaklanılacak destek önceliği veya öncelikleri ile gerektiğinde hedef 

odaklı desteğin gerekliliği konusunda raporlara dayanarak karar verir. 

Çocuğunuzun gelecekteki destek ihtiyacına ilişkin bir mutabakata varmak 

için, okul müfettişliği sizinle bir kez daha, kendisine güvendiğiniz bir kişinin 

eşlik edebileceği bir görüşme yapabilir.  
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6. Okul müfettişliği size kararı yazılı olarak bildirecek ve ortak bir öğrenin 

teklifi ile birlikte genel bir okul önerecektir. Çocuğunuzun eğitimine özel bir 



okulda devam etmesini istiyorsanız, size özel bir okul da sunulacaktır. 

Çocuğunuzun devam ettiği bir okul olmadığı sürece, çocuğunuzu derhal 

önerilen okula kayıt ettirmelisiniz. Prensip olarak, müşterek öğrenimi 

uygulayan  başka bir genel okula kayıt yaptırmak mümkündür.  

  

 Ancak, okullar sadece kendi kapasiteleri dahilinde özel eğitim ihtiyaçları olan 

öğrencileri ve sadece okul müfettişliği ve okul yetkilileri ile görüştükten sonra 

kabul edebilir.  

7. Sınıf konseyi yılda en az bir kez çocuğunuzun özel ihtiyaçlar eğitimi için 

belirlenen ihtiyacını ve odaklanılacak destek önceliğinin devam edip 

etmediğini kontrol eder. Değişikliklerin veya özel ihtiyaçların sona ermesinin 

desteklenmesi anlam kazanırsa, okul sizi bir görüşmeye davet eder ve 

atılması uygun olan adımları size bildirir.  

  

Okul yönetimine, sınıf ekibine ve okulunuzda çalışan özel eğitim öğretmenlerine danıştıktan 

sonra hala sorunuz varsa, Ennepe-Ruhr bölgesindeki eğitim dairesine başvurabilirsiniz.  


