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Özel pedagojik teşvik ihtiyacı – Ne demek? 

Bir çocuğun engelli olması nedeniyle özel pedagojik 

teşvik ihtiyacı olmadan dersleri takip edememesi 

durumunda özel bir eğitim ihtiyacı (§ 8 Zorunlu Eğitim 

Yasasına göre) belirlenir. 

Engellilik olarak, geçici olmayan, yani 6 aydan fazla 

olmayan, fiziksel, zihinsel veya psikolojik bir duygusal 

veya fonksiyonel bozukluktur.    

 

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı, bir veya daha fazla 

konudaki okul problemleri ve kötü notlarla 

eşitlenmemelidir. Almanca dışında bir ana dili olan 

çocuklar için, eğitim dilini konuşamama, hiçbir şekilde 

özel pedagojik teşvik ihtiyacının belirlenmesi için bir 

kriter değildir. 

Her okul, özel pedagojik teşvik ihtiyaclarının 

belirlenmesi için bir başvuru yapılmadan önce, mevcut 

tüm destek olanaklarını tüketmekle yükümlüdür. 

 

Özel pedagojik teşvik ihtiyacının tespitini 

kimler talep edebilir? 

Özel pedagojik teşvik ihtiyacının tespiti veli tarafindan 

istenir, ayrıcalıklı durumlarda okul müdüriyeti ve üst 

makamlarcada talep edilebilir. Okul ve ailelerin 

işbirliğini önemseyerek, şeffaflık ve  anlaşma ortamına 

dikkat edilmelidir. 
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Özel pedagojik teşvik ihtiyacı nasıl tespit 

edilir? 
Özel pedagojik teşvik ihtiyacı okulun üst makamlarınca 

(Bildungsdirektion für Tirol) tespit edilir. Bu tespit özel 

pedagojik bilirkişi raporlarına dayanır. Tarafların 

birinden verilen dilekçeyle bu konuyla ilgilenen uzman 

kişiye gereğinin yapılması iletilir. Bilirkişi raporunun 

sonuçları danışma görüşmelerinde ifade edilir. Bunun 

haricinde velilerin başka merciilerden almış oldukları 

raporlarda bu dosyaya ilave edilir. 

 

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı olan 

öğrencilerin okul seçenekleri nelerdir? 

Özel pedagojik teşvik ihtiyaclarının belirlenmesi 

vesilesiyle bir ortaokula geçiş sırasında, okul yetkilisi 

Sonderschule ve genel okullarda mevcut destek 

olanakları hakkında velilere tavsiyede bulunmalıdır. 

Ebeveynler veya diğer yasal vasiler bir ilkokula, 

ortaokula, politeknik okuluna, bir genel lise alt 

kademesine veya ticari meslekler için bir yıllık teknik 

okula kabul edilmek isterse, okul yetkilileri en yakın 

okulu bildirmelidir ve tercih edilen okulda özel 

pedagojik teşvik ihtiyacları karşılanabilinmelidir. Özel 

pedagojik teşvik ihtiyaclarının belirlenmesi sırasında 

çocuğun hangi okula devam etmesi uygun olduğu veya 

veliler/diğer yasal vasiler talep ederse hangi okulun 

dikkate alınacağı belirtilmelidir. 
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Öğrenciler nasıl derecelendirilir? 

Okul resmi makami, çocuğa özel okul müfredatına 

veya başka bir okul türüne göre öğretilip 

öğretilmeyeceğini ve ne ölçüde öğretileceğini 

belirlemelidir. Bu kararı verirken amaç çocuğun 

mümkün olan en iyi desteği almasını sağlamaktır. 
Gittiği okuldan bir karne alınır. Bu karnede çocuğun 

öğrenim gördüğü eğitim planı veya planları ayrıca 

bulunduğu okul basamağı belirtilmektedir. 

 

Öğrenciler hangi destek imkanlarından 

faydalanabilirler? 

Özel pedagojik teşvik ihtiyacı olan öğrencilerle 

ilgilenen öğretmenler, öğrenciye yönelik olarak kendi 

teşvik programlarını yaparlar. Bu programlar dahilinde 

bir çok destek imkanı bulunmaktadır. Eğitim 

Müşavirliği`nin (Bildungsdirektion für Tirol) vermiş 

olduğu kararnamenin dahilindeki eğitim programına 

göre ikinci bir öğretmen tahsis edilebilir. Okul üst 

makamları tahsis edilecek öğretmenin nitelik, nicelik 

ve sayısına karar verebilir. Özel pedagojik teşvik 

ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren okullar ve 

öğretmenlere enklusyon ve özel pedagojik teşvik 

merkezlerince danışma hizmeti sağlanır. Ayrıca verilen 

bölgelerdeki sorumlu danışma merkezlerine, 

Schulberatungsstelle für MigrantInnen, başvurulabilir.  



SPF'nin (= özel pedagojik teşvik ihtiyacı) 
iptali veya müfredat değişikliğinin 
değiştirilmesi  
Diğer geliştirme süreçlerinde olduğu gibi, özel 
pedagojik teşvik ihtiyacı değişmez bir değişken 
değildir. Öğrencilerin bireysel gelişim yollarında 
değişiklikler olabilir. Özel eğitim önlemleri, öğrencinin 
gelişimi üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir; bu, 
özellikle öğrenme güçlüğü veya ciddi davranış 
bozukluğu teşhisi konmuş öğrenciler durumunda, özel 
eğitim desteğinin kapsamını azaltmaya veya başka 
destek önlemleriyle değiştirmeye yardımcı olabilir. 
Genel müfredata göre dersleri takip edebildiği için bir 
çocuk için özel pedagojik teşvik ihtiyacı desteğinden 
vazgeçilebildiği anda, okul yetkilileri SPF'i iptal etmeli 
veya müfredat onayını buna göre değiştirmelidir. 
   

Tespit davası ile ilgili önemli veli hakları 

 Veliler dışardan bilirkişi raporları getirebilirler. 

Örneğin tıbbi raporlar, psikolojik muayene 

raporları, terapi bölümü görüşleri, vb. 

 Kendi dosyanızla ilgili bilgi edinme hakkına 

sahipsiniz. 

 Öğrencinin gideceği okul biçimini seçebilirsiniz. 

 Özel pedagojik teşvik ihtiyacı tespit davası 

kapsamında sözlü görüşme talep etme hakkına 

sahipsiniz.  

 Özel pedagojik teşvik ihtiyacının yenilenmesini 

yada gerektiğinde iptal edilmesini talep 

edebilirsiniz. 

 Alınan karara itiraz etmek için devlet idari 
mahkemesine şikayet dilekçesi verebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi: 
 
Bildungsdirektion für Tirol 
Heiliggeiststraße7 
6020Innsbruck 
Tel.: 0512 9012 
E-Mail: office@bildung-tirol.gv.at 

 
 
Abteilung Recht 
Dr. Armin Andergassen 
Tel.: 0512 9012 9165 
 
Abteilung Schulpsychologie & Schulärztlicher Dienst 
Dr.in Brigitte Thöny 
Tel.: 0512 9012 9260 
 
Pädagogischer Dienst 
 
 
Fachbereich Inklusion, 
Diversität und Sonderpädagogik (FIDS) 
Dr.in Ingrid Handle 
Tel.:0512 9012 9310 
 
 
Schulberatungsstelle für Migrantinnen und Migranten 
Natasa Marosevac (Bosn./Kroat./Serb.) 
Tel.: 0512 9012 9292 
E-Mail: natasa.marosevac@bildung-tirol.gv.at 
 
Gamze Kilic (türkisch) 
Tel.: 0512 9012 9293 
E-Mail: gamze.kilic@bildung-tirol.gv.at 
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