TYRKISK

PP-Hizmet Kurumu ve yetişkinler için beş dakikada özel eğitim

Yetişkinler için verilen temel eğitimden yararlanma hakkınız varsa, özel eğitim alma hakkınız da
olabilir.
Temel eğitim gören yetişkinler için iki farklı türde özel eğitim bulunmaktadır.
Eğitimden yeterli derecede faydalanamıyorsanız ve yetişkinler için verilen eğitim size uygun
değilse, özel eğitimin bir türünü alabilirsiniz.
Temel becerilerinizi geliştirmeye veya korumaya ihtiyaç duyuyorsanız, diğer tür özel eğitimi
alabilirsiniz. Lise öğreniminizi tamamladıktan sonra halen eğitim ihtiyacınız bulunuyorsa, veya bir
hasara veya bir hastalığa maruz kaldıysanız ve günlük işlerle başa çıkmak için yardıma ihtiyacınız
varsa bu tür özel eğitim geçerli olabilir.
Her iki tür özel eğitim için de belediyenin ve PP- hizmetlerinin bir değerlendirme yaparak
neye ihtiyacınız olduğu hakkında tavsiyede bulunması ve belediyenin bireysel karar alması
gerekmektedir.
PP-Hizmet Kurumu sağlık hizmetleri kurumu veya NAV gibi kurumlarla yerel düzeyde ve Statped
veya psikiyatrik hizmetler gibi kurumlarla devlet düzeyinde çok yönlü uzmanlık alanlarında işbirliği
yapabilir. PP-Hizmet Kurumu sır saklama yükümlülüğüne tabidir.

PEDAGOJİK - PSİKOLOJİK HİZMETLER (PP – HİZMET KURUMU)
Özel ihtiyaçları olan çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlemeler üzerine, okullara,
belediyelere ve büyükşehir belediyelerine tavsiyelerde bulunan bir hizmet kurumudur.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ
Özel eğitime ihtiyacınızın olup olmadığını belirten ve ne tür yardım alabileceğiniz konusunda
tavsiye içeren, PP – Hizmet Kurumu tarafından düzenlenen bir belgedir.

BİREYSEL KARAR
Özel eğitim hakkına sahip olup olmadığınızı, ve özel eğitimin neleri kapsayacağını gösteren,
belediyenin gönderdiği bir yazıdır. Bireysel kararlara her zaman itiraz edebilirsiniz.

BİREYSEL EĞİTİM PLANI (BEP)
BEP, özel eğitimin amaçlarını ve içeriğini gösteren ve bir çalışma aracıdır.

OKULDAN BEKLENTILERIM NEDIR?
BELEDİYE
• Sizin için en iyi çözümleri sağlar
• Sizinle ilgili kararlar almadan önce görüşünüzü alır
• Sizinle görüşmeler yaparak gerekli kayıtları oluşturur
• özel eğitim ihtiyacınızın olup olmadığını değerlendirir
• Talebiniz halinde veya yetişkinler için eğitim kurumunun özel eğitim ihtiyacınız olduğunu
değerlendirmesi halinde, PP – Hizmet Kurumundan bilirkişi değerlendirmesi talep eder
• Özel eğitim alıp almayacağınızı ve özel eğitimin neleri kapsayacağını belirten bireysel karar verir
• bireysel eğitim planı hazırlar (BEP)
• bireysel karar ve BEP doğrultusunda özel eğitim verir
• özel eğitim ve gelişiminiz hakkında yılda bir kez yazılı rapor hazırlar
• Kararınızı vermeden önce, notlu ve notsuz değerlendirmenin neleri içerdiği konusunda
bilgilendirilmenizi sağlar.

NE YAPABILIRIM?
Yetişkinler için verilen temel eğitimden yararlanan biri olarak
• özel eğitim ihtiyacınızın olup olmadığı konusunda yetişkinler için eğitim kurumundan inceleme
yapmasını isteyebilirsiniz
• sevk öncesi PP-Hizmet Kurumu ve okul ile endişelerinizi tartışırsınız
• Belediye PP- Hizmet kurumundan araştırma ve değerlendirme yapmasını talep etmeden önce
katılımda bulunarak onay verirsiniz
• Belediye özel eğitim almanıza yönelik karar vermeden önce katılımda bulunarak onaylarsınız
• Aldığınız özel eğitim ve gelişiminizin değerlendirilmesi hakkında yılda bir kez yazılı rapor alırsınız
• Özel eğitim almamanız durumunda itiraz edebilirsiniz
• özel eğitimin içeriği, uygulanması ve düzenlenmesi hakkında şikayette bulunabilirsiniz
• Özel öğrenim gördüğünüz derslerin not ile değerlendirilmesinden muaf tutulmak isteyip
istemediğinize karar verebilirsiniz.
Bir vasiniz olması durumunda, vasiniz de sizinle aynı haklara sahip olacaktır.
Yetişkinler için özel eğitim hakkı eğitim yasası § 4A-2 ile düzenlenmiştir.
Yetişkinler için özel eğitim hakkında Veilederen’de (Kılavuzda) daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
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