Izglītība
Turcijā

skolēniem

ar

īpašām

vajadzībām

Galvenais uzdevums šobrīd Turcijā ir saprast kāds atbalsts ir pieejams
bērniem ar īpašām vajadzībām Turcijas specializētajās izglītības
iestādēs, kā arī vispārējās valsts un privātajās izglītības iestādēs ...
Visu, kas skar cilvēkus ar speciālām vajadzībām Turcijā regulē Invalīdu pārvalde (TC Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlüler Dairesi Başkanlığı).Šī organizācija koordinē valstiskās un
nevalstiskās organizācijas, kas sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2009.gada maijā Turcija adaptēja Apvienotās Nācijas konvenciju cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Valsts, pašvaldību un bezpeļņas organizācijas sadarbojas, lai uzlabotu nosacījumus
un iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai mudinātu viņus pilnvērtīgi iesaistīties ikdienas
dzīvē, lai nodrošinātu viņiem pieejamību pakalpojumiem.

Daži no projektiem, kurus īstenojusi Invalīdu pārvalde:

Kā sabiedrība pieņem cilvēkus ar īpašām vajadzībām
Cīņa Turcijā pret diskrimināciju dēļ invaliditātes
Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā
Informācija par valsts atbalstu

Izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām vai mācīšanās grūtībām
Pamatideja ir nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām izglītību tā, lai viņi iespējami labāk
iekļautos sabiedrībā. Tas attiecas uz bērniem ar redzes, dzirdes vai fiziskiem trūkumiem tāpat
kā bērniem ar uzvedības traucējumiem, sociālām vai mācīšanās grūtībām. Ja īpašās
vajadzības to pieļauj, bērnam ir jāapmeklē vispārējās izglītības iestāde. Tomēr, ja
nepieciešams, izglītība ir jānodrošina specializētajās klasēs.

Izglītības ministrija (Milli Eğitim Bakanlığı, MEB) ir atbildīga par to, lai bērniem ar īpašām
vajadzībām tiktu nodrošināta obligātā izglītība no 3 – 14 gadu vecumam. Supervīzija bērnu ar
īpašām vajadzībām izglītošanai sākas ar viņu piedzimšanu.

Raksts tapis projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros. Projekts tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius
apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros un tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
līdzekļiem.

Speciālās izglītības vajadzības: novērtējums un diagnoze
Valsts sniedz atbalstu bērniem, kas ar ekspertīzi ir novērtēti, ka viņiem ir nepieciešama
speciālā izglītība. Lai saņemtu atzinumu, ir jāpiesakās Izglītības padomes centrā (Rehberlik
Araştırma Merkezi) atbilstoši dzīvesvietai, kopā ar pieteikumu iesniedzot ārsta atzinumu.

Ar dažādu testu palīdzību Izglītības padomes centrā tiek novērtētas bērna fiziskās spējas,
personiskās iezīmes un akadēmiskās zināšanas, kam seko rekomendāciju izstrāde izglītības
iestādei un vecākiem.

Lai pietiektos speciālajai izglītībai, jāiesniedz šādi dokumenti:

Klīniskā izziņa
Vecāku iesniegums
Bērna personīgās izaugsmes atzinums, ja sastādīts
Izziņa no slimnīcas

Ieguvumi
Izglītības ministrija sedz atsevišķus izdevumus par bērnu ar īpašām vajadzībām izglītību.

Izglītības iestādes
Pašreiz speciālo izglītību nodrošina redzes, dzirdes, hroniski slimiem bērniem un bērniem,
kas ieceļojuši (Sīrijas bēgļu bērniem).

Valsts līmeņa integrācijas programma tiek paplašināta, lai dotu labāku iespēju skolēniem ar
īpašām vajadzībām izglītoties vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Raksts tapis projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros. Projekts tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius
apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros un tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
līdzekļiem.

