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6) VELILERIN SEÇİM HAKKI - VELILER İÇİN MODEL (dahil etme) 

EGITIM

� Özel eğitim öğretmenleri, yapıya göre belirli veya tüm derslerde gerekli ögrencilere ders verirler. 

� Aynı amaca yönelik öğretim ile farklı amaçlara yönelik öğretim arasında bir ayrım yapılır. 

EGITIM PLANI – SERTIFIKA – DERECE – MESLEK

� Çocuğun desteği, diğer  okulun eğitim planına ve ilgili odak alanının eğitim planına dayanır. Çeşitli sertifikalar ve dereceler buna 

dayanmaktadır. 

� Hedefe göre farklı eğitim sertifikada belirtilmiştir. 

� Özel eğitim teklifi alma hakkı sınırlıdır. 

SINIF 

� Kaynaştırma diğer bir okulda gerçekleşir. Kapsayıcı eğitim gören öğrenciler, diğer okulun öğrencileridir. 

� Veliler belirli bir okul seçemezler. 

Diğer okullarda KAPSAYICI EĞİTİM TEKLİFİ 

OKUL YOLU 

� Öncelikle öğrencinin okula yürüyerek gidip gidemeyeceği netleştirilir. 

� Okul taşımacılığı her bölgede farklı tanımlanmaktadır. 
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7) VELILERIN SEÇİM HAKKI - VELILER İÇİN MODEL (Kooperatif örgütlenme biçimi olmayan SBBZ) 

SONDERPÄDAGOGISCHES BILDUNGS-UND BERATUNGSZENTRUM (SBBZ) 

SINIF

� SBBZ,desteklenmesi gereken ağırlık noktalarını belirler. (Örneğin öğrenme, dil, zihinsel gelişim, fizikselmotorik gelişim, 

duygusalsosyal gelişim, görme, duyma) 

� � Sınıf büyüklüğü 16 öğrenciye kadar 

EGITIM PLANI – SERTIFIKA – DERECE – MESLEK 

� Her destelenecek ağırlık noktasının kendi eğitim planı vardır. Çeşitli sertifikalar ve dereceler buna dayanmaktadır. 

� Özel eğitim teklifi alma hakkı sınırlıdır 

EGITIM 
� SBBZ öğretmenleri tarafından sağlanan özel eğitim tüm dersleri kapsar. 

� Her öğrencinin kendi destek planı vardır 

OKUL YOLU

� Öncelikle öğrencinin okula yürüyerek gidip gidemeyeceği netleştirilir. 

� Okul taşımacılığı her bölgede farklı tanımlanmaktadır. 
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8) VELILERIN SEÇİM HAKKI  VELILER İÇİN MODEL (Kooperatif örgütlenme biçimi ile olan SBBZ)

SINIF 

� Bir SBBZ sınıfı (8 öğrenciye kadar), diğer okuldan bir sınıfla (30 

öğrenciye kadar) birlikte çalışır. 

� Öğrenciler diğer okuldaki derslere katılırlar. Onlar SBBZ'nin 

öğrencileridir. 

SINIF

� SBBZ,desteklenmesi gereken ağırlık noktalarını belirler. (Örneğin 

öğrenme, dil, zihinsel gelişim, fizikselmotorik gelişim, duygusalso

syal gelişim, görme, duyma) 

� � Sınıf büyüklüğü 16 öğrenciye kadar 

EGITIM PLANI – SERTIFIKA – DERECE – MESLEK 

� Her destelenecek ağırlık noktasının kendi eğitim planı vardır. Çeşitli 

sertifikalar ve dereceler buna dayanmaktadır. 

� Özel eğitim teklifi alma hakkı sınırlıdır

EGITIM 
� SBBZ öğretmenleri tarafından sağlanan özel eğitim tüm dersleri 

kapsar. 

� Her öğrencinin kendi destek planı vardır 

OKUL YOLU 
� Öncelikle öğrencinin okula yürüyerek gidip gidemeyeceği netleşti

rilir. 

� Okul taşımacılığı her bölgede farklı tanımlanmaktadır.

� BadenWürttemberg Okullar Yasası'nın 15(6) Bölümü, ilgili okul yetkilileriyle mutabakata varıla

rak, diğer okullarda ve özel eğitim ve danışmanlık merkezlerinde ortak eğitimin (eskiden sınıfların dışında) 

işbirlikçi organizasyon biçimlerinin kurulabileceğini şart koşar. Bu konudaki karar, okul idaresi ile mutabık 

kalınarak okul denetleme makamı tarafından verilir. 

MERKEZ KOOPERATİF ORGANİZASYON FORMU 

GENT VE KMENT

SONDERPÄDAGOGISCHES BILDUNGS-UND BERATUNGSZENTRUM (SBBZ) 


