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Bakan Gebauer: Tüm özel eğitim kurumlarında
dersler tekrar yapılabilecek
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Okul ve Eğitim Bakanlığı şunu bildirmektedir:
Okul ve Eğitim Bakanlığı bugün entelektüel gelişim (GE) ve fiziksel ve
motor gelişim (KME) odaklı özel okulları açmaya karar verdi. Bu özel
okullarda öğretime 25 Mayıs 2020'de devam edilecektir. Bu prosedür
ilgili olan herkesle ve son olarak da okul yetkilileri ile fikir alışverişinde
bulunulmuştur.
Eğitim ve Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer bu konuya ilişkin olarak şunu
ifade etmiştir: “Eyalet hükümetinin amacı tüm öğrencilerin yaz tatillerine
kadar tekrar okula gitmesini sağlamaktır. Bu her özel eğitim alanını
kapsayacak şekilde, özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan ve sağlık
koşulları elverişli olan öğrenciler için de geçerlidir. Bilindiği üzere
okulların kapatılması nedeniyle bundan en fazla özel eğitim desteğine
ihtiyaç duyan öğrenciler etkilenmiştir. Fiziksel ve motor gelişimin yanı
sıra zihinsel gelişime yönelik özel eğitim okullarındaki öğrencilerin de
önümüzdeki haftadan itibaren okula başlaması iyi bir şey. ”
Sınıf eğitimine 23 Nisan'dan bu yana birçok özel eğitim kurumlarında
başlanılmıştı. Bu eğitimlere özellikle bu eğitim döneminde diploma
alabilecek öğrenciler katılmıştı. Eyalet hükümeti, eğitimi başlatarak
genel okullarla bir uyumun sağlanmasını öngörmüştür. Böylece eğitim
tekrar başlatılmasına yönelik olarak atılan ilk adımlara ortak öğrenim
dahil olmak üzere özel eğitim okulların büyük bir kısmı dahil edilmişti. Bu
özel okullarda öğretime doğrudan yeniden başlamanın gerçekleşmemiş
olmasının çeşitli nedenleri vardı. Özellikle GE ve KME özel eğitim
okullarında hijyen ve mesafe kurallarına uyum, özel koruyucu malzeme
sağlanması ve öğrenci taşımacılığı organizasyonu, sahadaki çeşitli
katılımcılar için çok özel zorluklar yaratmaktadır. Bu nedenle,

öğretmenleri ve öğrencileri en iyi şekilde korumak için daha fazla çözüm
getirilmesi gerekiyordu.
Tüm öğrencilerin bu olağanüstü süre boyunca okula eşit olarak
erişebilmelerini sağlamak için, GE ve KME özel eğitim kurumlarının
yöneticilerinin, okul denetim otoritesinin ve okul hizmet sağlayıcılarının
içinde olduğu bir sorumluluk üçgeninde okula özgü bir konsept üzerinde
anlaşma sağlanması gerekmektedir. Okul konsepti, sağlık durumlarına
göre okula devam edebilen tüm öğrencilerin okula dönebilmelerini
sağlar. Amaç, ebeveynlerle anlaşmaya varmak ve şeffaf ve bağlayıcı bir
plan geliştirmektir. Bu plandan, her bir öğrencinin veya çeşitli öğrenme
gruplarının yaz tatillerine kadar hangi günlerde yüz yüze dersler
görebilecekleri görülebilmektedir. İlkesel olarak, bu eğitim günlerinin, bu
okulların tipik tam gün çalışma şekli kapsamında gerçekleştirilmesi
düşünülmektedir. Okullarda uyulması gereken mesafe gereklilikleri,
hijyen düzenlemeleri ve enfeksiyon kontrol önlemleri, diğer okullarda
olduğu gibi, mekansal ve personel kapasitelerine bağlı olarak genellikle
daha küçük öğrenme gruplarının oluşmasına yol açacaktır.
Bakan Gebauer şunu ifade etmiştir: “Hâlâ kapalı durumda olan son özel
eğitim okulların açılması eyalet hükümetinin önemli bir isteğidir. Konuyla
ilgili olan herkes, özellikle zihinsel gelişim, fiziksel ve motor gelişim
üzerine odaklanan özel eğitim okullarında özel tedbirlerin alınmasının ve
bunu ilgili tüm kişilerle ayrıntılı olarak tartışılmasının gerekli olduğu
konusunda hemfikirdi. Şu anda ortaya konulan düzenlemeler, bu özel
eğitim okullarındaki öğrencilerin tekrar eğitim alması ve desteklenmesi
için çok iyi bir temel sunmaktadır. Bu düzenlemelerin yapılmış
olmasından dolayı şahsen ben de son derece mutluyum"
GE ve KME özel eğitim okullarının açılmasına yönelik okul e-mailini
burada bulabilsiniz:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu
ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 0211 5867-3505 numaralı telefondan Okul ve
Eğitim Bakanlığı basın bürosuna başvurun.

Sayfa 2 - 3

Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki web
sitesinde de bulunabilir.
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi

Sayfa 3 - 3

