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Veliler İçin Bilgiler

Birlikte Bir Sınıf İçerisinde

Entegratif Teşvik (IF) bir sınıfta bulunan bütün çocuklar ve gençler için bir destektir. Sınıf
öğretmeni ve özel olarak eğitilmiş IF-Öğretmeni sıkı bir şekilde birlikte çalışırlar. Çocuklar
sınıf içerisinde, gruplar halinde ve tek olarak aşağıdaki alanlarda destek alırlar:

 Öğrenme güçlükleri
 Özel yetenekler
 Davranış sorunları

İkinci dil olarak Almanca (DaZ) – bulunduğunuz Belediyeye göre- IF tarafından yada ayrı
olarak sunulur.

Eğitmenler teşviksel tedbirleri bir teşvik sözleşmesi çerçevesinde belirleyebilirler. Bu tedbirleri
çocukla ve velisi ile konuşurlar. IF-Desteği ile ders planındaki öğrenim hedeflerine ulaşan
çocuklar, varolan not sistemi ile değerlendirilirler.

Kişisel Öğrenim Hedefleri ve Değerlendirme

Eğer çocuklar ve gençler verilen yoğun desteğe rağmen ders planındaki standart hedeflere
ulaşamazlar ise, imkanları dahilinde „bireysel öğrenim hedeflerine“ yönlendirilirler. Bu durum
onlarla ve velileri ile konuşulur ve bir sözleşmede yazıya geçer. Bu konuya gerektiğinde Okul
Psikoloji Hizmeti dahil edilebilir. Fikir uyuşmazlığı durumunda konuyu Okul Yönetimi karara
bağlar.

Öğrenim hedefleri azaltıldığı taktirde çocuklar ve gençler ilgili derslerde not yerine ders
raporu alırlar. Karnede ilgili derse ilişkin „derse girmiştir“ kaydı geçer. Bunun yanında
açıklayıcı not olarak „Entegratif Teşvik; bireysel öğrenme hedefleri“ yazısı yer alır. Özel
yeteneği ve daha da genişletilmiş öğrenme hedefleri olan çocuklar, hem not hemde öğrenme
raporu alırlar.

Veliler ve Okul: Birlikte Sorumluluk Taşımak

 Velilerin bakış açısı teşviksel tedbirler için önemli bir temel oluşturur.
 Veliler alınmış tedbirleri okulla birlikte aktif takip ederler ve okula destek sunarlar.
 Veliler çocuklarının değerlendirme ve durum görüşmelerine katılırlar. Bu görüşmeler

bireysel öğrenim hedeflerinde yılda iki kez yapılır.
 Eğer gerekirse, veliler okulla birlikte çocukları için kişisel öğrenim hedefleri belirlerler.
 Fikir uyuşmazlığı durumunda velilerin Okul Yönetimi tarafından dinlenilme hakkı

vardır.

IF İle İlgili Bilgiyi Nerden Alabilirim?

 İlk danışılması gereken kişi sınıf öğretmenleridir.
 IF-Öğretmeni`ne öğrenmeye ve davranışa ilişkin sorularda danışılabilinir.
 Velilerin ve öğretmenlerin fikir uyuşmazlığı durumunda görevli merci Okul

Yönetimi`dir.
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