
 

 

Veli Bilgilendirmesi 

Başvuru formuna dair ek bilgi  

 

 

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı (Sonderpädagogischer Förderbedarf, kısaca SPF) – Nedir bu?  

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı (Okul Zorunluluğu Kanunu’nun 8. Maddesine göre) tespit edilir, eğer çocuk herhangi bir özürlülük 

nedeniyle dersi, özel pedagojik teşvik almadan takip edemiyorsa. Özürlülük, geçici olan fiziksel, zihinsel veya psikolojik 

fonksiyonel bozukluluk ya da duyusal işlevlerin bozukluluğunu içermeyen, derse katılımı zorlaştıran etki demektir. İyileşme için 

altı ayı geçen zaman süresi öngörüldüğünde, geçici olmayan anlamına gelir. Özel pedagojik teşvik ihtiyacı, bir çocuğun bir veya 

birden fazla dersde okul sorunu yaşaması ve kötü not alması ile eşit tutulamaz. Her okul, özel pedagojik teşvik ihtiyacının tespit 

edilmesine dair başvuruyu yapmadan önce, okulda teşvik için mevcut olan imkanların tamamını kullanmak zorundadır.  

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı’nın tespit edilmesine dair başvuruyu kim yapar? 

Özel pedagojik teşvik ihtiyacının tespit edilmesi ile ilgili başvuru, genelde veliler tarafından yapılır. Çok özel durumlarda, yetkili 

mevki (örneğin okul yöneticisi) tarafından yapılabilir. Ancak, iyi bir okul-veli-iletişimi açısından bu konuda da işbirliği, açıklık ve 

mümkün olduğunca hemfikir olmaya özen gösterilir.  

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı nasıl tespit edilir? 

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı, Eğitim Müdürlüğü’nün bildirisi ile tespit edilir. Ancak bu karar değerlendirmelere dayanır. 

Değerlendirmeler veli tarafından da sunulabilir. Bu değerlendirmelerin içerikleri – velilerin isteği üzerine – danışma 

görüşmelerinde açıklanabilir.  

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı olan bir çocuk hangi okula gidebilir?  

Eğitim Müdürlüğü, özel pedagojik teşvik ihtiyacının tespitiyle beraber orta okula geçiş ile ilgili olarak, velileri özel pedagojik 

okullarda ve genel okullarda mevcut olan teşvik imkanları hakkında bilgilendirmek zorundadır. Anne ve baba veya diğer veliler 

çocuğun ilkokula, ortaokula, yeni ortaokula, politeknik okula, genel eğitim veren yüksek okulun alt sınıfına (AHS Unterstufe) veya 

bir yıllık ekonomi ağırlıklı okula gitmesini istiyorsa, Eğitim Müdürlüğü, en yakındaki özel pedagojik teşvik ihtiyacını 

karşılayabilecek okul imkanı hakkında bilgilendirmek zorundadır. Özel pedagojik teşvik ihtiyacının tespit edilmesi ile beraber, 

hangi okullara çocuğun kayıt edilmesi mümkün olduğu belirtilmek zorundadır.  

Çocuk hangi şekilde notlandırılır? 

Eğitim Mürdürlüğü, çocuğun, özel pedagojik okulun veya başka bir okul türünün ders programına göre ders görmesi ve bunun 

gerekli olduğunda, hangi kapsamda olması gerektiğini belirlemek zorundadır. Bu tespitle birlikte çocuğa en iyi şekilde teşvik 

sağlanması hedeflenmelidir. Çocuk, okula gittiği okul tarafından karne alır. Karnede, Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 

ders programı veya ders programları ve de çocuğun hangi sınıfa göre ders gördüğü belirtilmek zorundadır. 

Çocuğa ne tür destek imkanı sunulur? 

Eşlik eden öğretim personeli tarafından özel pedagojik teşvik ihtiyacı olan her çocuk için kişisel plan yapılır. Bu planda öngörülen 

işlevler geniş kapsamlıdır ve bireysel duruma göre hazırlanılır. Eğitim Müdürlüğü’nün yönergesine ve tespit ile belirlenmiş olan 

ders programına göre hazırlanılır bu plan. Gerekirse mevcut imkanlara göre ek olarak destek veren eğitim personel de 

sağlanabilir. Ek olarak sunulan eğitim personelin türü ve kapsamı hakkında Eğitim Müdürlüğü karar verir. Özel pedagojik teşvik 

ihtiyacı olan çocuklarla çalışan eğitim personeli Eğitim Müdürlüğü tarafından destek alır.  

Tespit sürecinde velilerin önemli hakları  

 Tercuman alma hakına sahipsiniz. 

 Kendinizde elinizdeki mevcut raporları sunabilirsiniz, örneğin tıbbi raporlar veya psikolojik muayene sonuçları veya 

terapi alanından uzman görüşler vs.. 

 Tespit yazılı olarak gönderilmeden önce, size şimdiye kadar uzman kişiler tarafından elde edilen değerlendirmeler 

hakkında, tarafların görüşü alınması çerçevesinde, bilgi verilir. Bunun üzerine, size, yazılı olarak kendi görüşünüzü 

belirtme veya bir danışma görüşmesi çercevesinde değerlendirmelerin sonuçları ve de yapılacak olan adımlar üzerine 

konuşma imkanı verilir.  

 


