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Sosyal pedagojik desteğe ihtiyaç duyan
çocuğuma uygun bir okulu nasıl bulurum?
Gerçekte de çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun, doğru
okulu seçebilmeniz için yeterince bilgi sahibi olmanız
şart.
Çocuğunuzu okula kaydederken şu hususta karar
vermeniz gerekiyor: Çocuğunuzun, sosyal pedagojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklarla, duymayan
çocukların birlikte eğitim aldığı bir karma okulda
(inklusive Schule) eğitim alması, çocuğun gelişimi
için daha mı doğru olur? Veya sadece sosyal pedagojik desteğe ihtiyaç duyan çocukların bulunduğu
“Förderschule” olarak bilinen bir okulda eğitim alması
mı çocuğunuzun gelişimi açısından daha destekleyici
olur?
Çocuğunuz ilkokul yaşına geldiğinde, çocuğun okul
öncesindeki gelişimini takip eden tüm kurum ve
şahısların vereceği bilgiler önemlidir. İkamet ettiğiniz
yere yakın ilkokullara ve Förderschule’ye başvurarak
bu okulların çocuğunuza sunduğu imkanlar hakkında
bilgi edinmenizde fayda vardır.
Çocuğun ilkokul öğretmeni, çocuk okuldan mezun
olurken, çocuğun yetenekleri ve yatkınlıklarını içeren
ve de gitmesi tavsiye edilen okul türünün belirtildiği
bir mektubu velisine gönderilir. Hangi tür bir okulun tavsiye edildiği önemlidir fakat yine de buna ek
olarak çocuğunuzun alabileceği eğitimsel destekler
ve sizin seçtiğiniz okul türleri hakkında bilgi edinmenizde fayda vardır. Zira öğretmenin mektubu tavsiye
niteliğindedir.
Sormak istediğiniz sorular varsa veya verdiğiniz
karardan emin olamıyorsanız, bu broşürde yer alan
kuruluşlara başvurarak bilgi alabilirsiniz

Çocuğumun sosyal pedagojik desteğe
ihtiyaç duyup duymadığı ve bu bağlamda
destek alıp almaması gerektiği konusunda
kim karar veriyor?
Okul yaşı gelen çocuğunuzun sosyal pedagojik
desteğe ihtiyaç duyup duymadığını test ettirmek için,
gitmesi gereken okulla iletişime geçerek, ilgili kuruma
iletilmek üzere başvuruda bulunabilirsiniz. Okul
idaresi size konuyla ilgili kapsamlı bilgi verecektir.
Buna ilaveten, sağlık dairesi tarafından yaptırılan okul
öncesi çocuk seviye tespiti çalışmaları kapsamında
size ayrıntılı bilgi verilecektir.
Çocuğunuz ihtiyaç duyduğu öğrenme metodları
okula başladıktan sonra okulun sunduğu imkanlarla
karşılanamıyorsa, sosyal pedagojik desteğe ihtiyacı
olup olmadığını anlamak için okul idaresi tarafından
gerekli işlemler başlatılabilir. Okul idaresi, atılacak
adımlar konusunda velileri kapsamlı olarak bilgilendirecek ve gerekli durumlarda sürece katılımlarını
sağlayacaktır.
Okula tek başına gidemeyen engelli çocuklar ve
gençler, bu konuda yardım etmeyi amaçlayan Almanca adı ‘Schulbegleitung’ olan hizmetten faydalanabilirler. Sözkonusu yardımdan faydalanmak için,
Sosyal Yaşama Katılım Dairesi’ne (Amt für Teilhabe
und Soziales) başvurulması gerekir. Yardımın şekli ve
kapsamı konusunda, çocuğun durumuna bakılarak
karar veriliyor.

Kimden bilgi alabilirim?
Başvuru yapılması gereken ilk yer okul müdüriyetleri veya çocuğun gittiği kreş idaresi olmalıdır. Bilgi
alınabilecek başlıca yerlerin ve ilgili kişilerin listesi
şöyle:
Schule am Bürgerbusch
Teşvik okulu, öğrenim destek ağırlıklı
(Förderschule Schwerpunkt Lernen)
Frau Behrens, faks: 0441-3047870
info@schule-am-buergerbusch.de
Schule an der Kleiststraße
Teşvik okulu, zihinsel gelişimi destek
(Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung)
Frau Stodiek, faks: 0441-9550611
sekretariat@schulekleiststrasse.de
Schule Borchersweg
Teşvik okulu, bedensel ve motorik gelişimi destek
(Förderschule Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung)
Görme engelliler için mobil yardım
Herr Völkel, Telefon: 0441-2058621
Faks: 0441-2058630
info@schule-borchersweg.de
Schule Sandkruger Straße
Teşvik okulu, duygusal ve sosyal gelişimi destek
(Förderschule Schwerpunkt Emotionale und Soziale
Entwicklung)
Herr Schubert, Telefon: 0441-21966880
Faks: 0441-21966-89
schule-sandkruger.strasse@web.de
Duyma Engelliler için Eyalet Eğitim Merkezi
(Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte)
Duyma engellilere eğitim destek merkezi
(Förderschule mit dem Schwerpunkt Hören)
Herr Noël
Danışma merkezi uzmanı
Herr Behrens
Telefon: 0441-9505305, faks: 0441-9505130
poststelle@lbzh-ol.niedersachsen.de

Bürgeresch İlkokulu (dil teşvik sınıflı)
Frau Kühme-Jahnke
Dil teşvik sınıfları uzmanı Frau Sante
Telefon: 0441-82795 veya 0441-82761
Faks: 0441-8853188
info@gsbuergeresch.de
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Oldenburg Okullarında
Engelli ve Engelsiz
Öğrencilere Birlikte Eğitim

Aşağı Saksonya Eyaleti Okul Dairesi
Osnabrück Bölgesi
Oldenburg Şubesi
Telefon: 0441-9499823, faks: 0441-9499898
www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de
Oldenburg Belediyesi
Amt für Teilhabe und Soziales – Fachstelle Eingliederungshilfe
(Yaşama Katılım Dairesi - Entegrasyon Departmanı)
Telefon: 0441-2354444
servicecenter@stadt-oldenburg.de
Okul ve Eğitim Dairesi
(Amt für Schule und Bildung)
Telefon: 0441-2352336, faks: 0441-2352638
schule-inklusion@stadt-oldenburg.de
Sağlık Dairesi (Gesundheitsamt)
Çocuk ve Gençlik Sağlığı Departmanı
Telefon: 0441-2358645
gesundheitsamt@stadt-oldenburg.de
BeKoS
Danışma ve Koordinasyon Departmanı
Kendi kendine yardım grupları
Telefon: 0441-884848
info@bekos-oldenburg.de
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Bilgilendirme
Oldenburg Belediyesi ve “Oldenburg Okullarında
Katılım” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından ortaklaşa
hazırlanan bu broşürde, çocuklarınıza okulda sunulan ‚engelli ve engelsiz çocukların birlikte eğitim
ve öğrenim‘ olanakları konusunda temel bilgiler
bulunmaktadır. Bu bilgiler, Oldenburg‘daki okullar,
Oldenburg Sağlık Dairesi, Sosyal Yaşama Katılımı Destekleme Dairesi ve Aile ve Gençlik Dairesi tarafından
velilere sunulan konuyla alakalı danışmanlık hizmetinin temelini teşkil eder.
Oldenburg Okullarında Katılım adı altında biraraya
gelen çalışma grubu, okul eğitiminde velilerin daha
fazla söz sahibi olmasını sağlayan katılım anlayışının
(Inklusion), Oldenburg’da yaşama geçirilmesini desteklemektedir. Söz konusu bu çalışma grubunda şu
kurum ve kuruluşların temsilcileri yer alıyor: Okullar,
Oldenburg Öğrenci Temsilcileri Konseyi, Oldenburg
Veliler Konseyi, Eyalet Okul Dairesi, gençlere ve engellilere hizmet veren dernekler, diğer dernekler, kendi
kendine yardım grupları, siyasi partiler, idare ve bilim
çevreleri.

Katılım nedir
Her insanın, toplumsal yaşamın her alanında,
başkalarıyla eşit haklara sahip şekilde toplumda yer
alma imkanı olması gerekir. Kişinin bu hakkını, kökeni,
sosyal ve finansal statüsü, bedensel ve zihinsel engeli
yahut üstün yeteneğinden veya kişiyi diğer insanlardan farklı kılan özelliklerinden bağımsız olarak
kullanma hakkı vardır.
Kendine has özellikleri ne olursa olsun, her insanın
değerli olduğunu hissetme hakkı vardır. İnsanların
birbirinden farklılığı toplumumuz için bir zenginliktir.
Bu durum öğrenciler, veliler ve öğretmenler için de
geçerlidir.

Bunun için toplumsal yaşamda dezavantajlı konumda
bulunan kimselerin önündeki engelleri kaldırmamız
gerekiyor. Aynı şekilde kişinin kendini geliştirmek için
gereksinim duyduğu kendisine özel desteklerin neler
olduğunun iyi tespit edilmesi ve kabul görmesi gerekiyor.

Okullarda veli katılımı uygulaması için bir
zaman planlaması var mı?
Sosyal pedagojik desteğe ihtiyaç duyan bir çok
öğrenci, şimdiye kadar da genel eğitim veren ve sosyal
pedagojik desteğe ihtiyaç duymayan öğrencilerin
gittiği okullara alınıyordu. 2013/2014 eğitim-öğretim
yılından beri yeni olan şey, velilerin öğrencilerini bu
tür okullara göndermeye hukuki haklarının oluşması.
Fakat Okul Yasası, 2024/2025 eğitim-öğretim yılına
kadarki dönemi geçiş dönemi olarak tanımlıyor. Yani
önümüzdeki on yıl içinde Oldenburg‘daki tüm okullar engelli öğrencilere de ders verebilecek şekilde
donatılacak ama okulların bu tarihten öncesinde
dönemde engelli çocukların da yer aldığı katılımcı
eğitim verme zorunluluğu bulunmuyor. Buna rağmen
Oldenburg’daki okulların vakit kaybedilmeden,
gerekli şekilde donatılması konusunda görüş birliği
bulunmaktadır. Bu yüzden Oldenburg’daki bütün
okullar, 2013/2014 eğitim-öğretim yılından beri sosyal
pedagojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri, imkanları
çerçevesinde kabul ediliyor. Okullar, her yıl katılımcı
eğitim olanakları sağlanması amacıyla tadilattan geçirilip, gerekli donanıma kavuşturuluyor. Böylece katılımın
tam olarak yerine getirilmesi güvence altına alınıyor.
Oldenburg’daki ilkokullar 2013/2014 eğitim-öğretim
yılından beri, birinci sınıftan başlayarak ve aşamalı olarak sosyal pedagojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri
kabul ediyor. Teşvik ağırlık konusu ‚birlikte öğrenme‘
bağlamında, bütün öğrenciler birlikte ders almaktadır.
Diğer teşvik ağırlık konuları olan duygusal ve sosyal
gelişim, lisan öğrenme, zihinsel gelişim, bedensel ve

motorik gelişim, görme ve duyma konuları ise seçmeli olarak sunulmakta. Veli olarak, çocuğunuzun ‚birlikte
öğrenim konusu‘ dışındaki öğrenimlerini genel bir
ilkokulda mı, yoksa bir teşvik okulunda mı (Förderschule) göreceği hususunda seçim yapabiliyorsunuz.
İlkokuldan sonra eğitim veren diğer okullar da,
2013/2014 eğitim-öğretim yılından beri, 5. sınıftan
başlayarak ve aşamalı olarak sosyal pedagojik desteğe
ihtiyaç duyan öğrencileri kabul ediyor. Böyle bir
öğrencinin velisi olarak, çocuğunuza genel okulda mı
yoksa teşvik okulunda mı ders verileceğine herhangi
bir kısıtlama olmadan karar verme hakkınız bulunuyor.

Diğer öğrenciler, sosyal pedagojik desteğe
ihtiyaç öğrencilerle aynı sınıfta eğitim alınca
dezavantajlı konuma düşüyorlar mı?
Karışık sınıflarda eğitim almak bütün öğrenciler
açısından bir avantaj. Özel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere uygun öğretim metodlarının
uygulanması, dersin daha ayrıntılı şekilde ve ek
öğrenim metodlarıyla planlanıp verilmesine olanak
sunuyor.
Bu alanda yapılan çok sayıda araştırma, karışık
sınıflarda eğitim alan ve sosyal pedagojik desteğe
ihtiyaç duymayan, başarılı öğrencilerin dezavantajlı
konuma düşmediğini gösteriyor. Bu tür okullardaki öğrencilerin birlikte öğrenme, sosyal iletişim ve
karşısındaki kişiye değer verme hususlarındaki yetkinlikleri özellikle desteklenmektedir.

Velinin seçme hakkı (Elternwahlrecht) ne
anlama geliyor? Çocuğumun hangi okula
gideceğine gelecekte daha kolay karar verebilecek miyim?
Sosyal pedagojik desteğe ihtiyaç duyan bir
çocuğunuz varsa, onun böyle bir desteğe ihtiyaç
duymayan diğer öğrencilerle birlikte aynı okulda mı
- yani genel bir okulda mı - yoksa bir teşvik okulunda
mı (Förderschule) eğitim alacağı hususunda karar
verme hakkınız var.
Genel olarak bütün öğrencilerin oturduğu muhite
yakın bir ilkokula (Oberschule olarak adlandırılan)
ilkokul sonrasındaki bir okula veya liseye (Gymnasium) gitme hakkı bulunuyor. Öğrencilerin - Almanca
adı Gesamtschule olan - belli bir okulda veya belli bir
Oberschule okulunda ya da belli bir Gymnasium’da
okula alınma zorunluluğu ise bulunmuyor. Yani yer
garantisi verilmiyor. Okula yapılan kayıtlara göre
gerekli olması halinde başka bir okul türüne vaya
aynı türdeki bir diğer okula kayıt yaptırılması gerekebilir.
Oldenburg’daki bütün okullar en geç 2024/2025
eğitim-öğretim yılından itibaren sosyal pedagojik
desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin entegre edildiği
eğitim sistemine geçilecek. O tarihe kadar, birlikte
eğitim önünde önemli bir engel varsa, okulların
öğrenciyi kabul etmeyip başka bir okula yönlendirmesi mümkündür.

Sosyal pedagojik desteğe ihtiyacı olan
çocuğumun karma bir okul yerine bir teşvik
okuluna gitmesine karar verebilir miyim?
Sosyal pedagojik destek gerektirecek bir durum varsa,
çocuğunuzu genel eğitim veren bir okula göndermek ile
teşvik okuluna göndermek arasında karar verebilirsiniz.
Bu bağlamda tek istisna ilkokula (1. - 4. sınıf ) giden
öğrencilerin aldığı ‘birlikte öğrenim’ adlı teşvik ağırlık
konusudur. ‘Birlikte öğrenim’ teşviğine ihtiyaç duyan tüm
öğrenciler 2016/2017 eğitim-öğretim yılından itibaren,
sözkonusu çocuğu almak zorunda olan okulda eğitim
görecektir. ‘Birlikte öğrenim’ teşviğine ihtiyaç duyan
öğrencilere 2017/2018 eğitim-öğretim yılından sonra, 5.
sınıf öğrencilerinden başlanarak, yalnızca genel eğitim
veren okullarda eğitim verilecektir.

Kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?
Sosyal pedagojik desteğe ihtiyacı olsun veya olmasın, ilk
etapta çocuğunuzu genel bir okula kaydettiriyorsunuz.
İlkokullarda prensip olarak mahallenizdeki size en yakın
okula başvurmanız gerekir. İlkokul sonrası okullarda ise
arzu edilen okula gidip kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.
Engeli bulunan çocukların ihtiyaç duyduğu sosyal pedagojik destek ve bu desteğe cevap vermek için okulun
sahip olması gereken donanım (tekerlekli sandalye girişi
veya bakım odaları gibi) farklı olduğu için, her okulun
hemen bu ihtiyaçlara cevap vermesi mümkün olmayabilir. Okulun sizin çocuğunuzun ihtiyaçlarına cevap
verip veremeyeceğini yerinde görmek gerekiyor. Eğer
başvurduğunuz okul bu ihtiyaçlara cevap verebilecek
durumda değilse, başvurabileceğiniz en yakın uygun
okulun hangisi olduğu konusunda size bilgi verilecektir.

