
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AO-SF ne zaman mantıklı (anlamlı) olur? 
 

Eğer bir öğrenci okul hayatında veya ders 
konularında olağanüstü zorluklar yaşıyorsa, AO-SF 
metodunun uygulanması mantıklı olur. 
AO-SF metoduyla öğrencilerin özel eğitim ve destek 
(rehberlik) ihtiyacı olup olmadığı tespit edilebilir. 
Özel eğitim ve destek ihtiyacı tespit edilen 
öğrenciler bu eğitimi hak ederler ve düzenli bir 
destek planı çerçevesinde veya kişiye özel bir 
öğrenme planıyla (LE/GG) desteklenirler. 

 

 AO-SF metodu (yöntem) nasıl yapılır (olur)? 
 

 Ebeveynler bu metodun (yöntem) açılması için 
başvururlar. Nadir durumlarda okul da bunu 
yapabilir (Öğrenme problemi, ruhsal gelişim 
bozukluğu, ani olarak kendini ve başkalarını 
tehlikeye atmak gibi durumlarda). 

 Okul müracaatı ilgili raporlarla destekler. 
 Eğitim müdürlüğü veya bölge idaresi müracaatı 

inceler ve metodun (yöntem) açılıp 
açılmayacağına karar verir. 

 Bu metodun açılmasıyla birlikte AO-SF 
yönteminin uygulanması ve raporun 
hazırlanması için bir özel eğitim öğretmeni  ve 
genellikle bir sınıf öğretmeni belirlenir. 

 Ebeveynler sonuçlar hakkında bilgilendirilir. 
Eğitim müdürlüğü veya bölge idaresi raporu 
inceler ve bir destek eğitimine karar verir yada 
bunu rapora dayanarak reddeder. 

 

 
 

 
 Özel eğitim ihtiyaçları yıllık olarak kontrol 

edilir ve sonuç veliler tarafından imzalanır. 
 Eğer özel eğitim ve destek ihtiyacına gerek 

kalmamışsa kaldırılabilir. 
 

Ebeveyn ve öğrencilere ne düşer? 
 

 Veli görüşmesi 
 Teşhis belgelerinin ve gelişim raporlarının 

hazır bulundurulması 
 Okul ile beraber dilekçeyi (Formu) doldurmak 
 Gerekirse sağlık müdürlüğüne gitmek 
 Özel eğitim öğretmeninin öğrenciyi derste 

gözlemlemesi 
 Teşhis testlerinin yapılması 
 Ortak öğrenim yapılan okulda bir yer tahsis 

edilmesi  (yakında ortaokula geçiş olsa bile) 
 Öğrencilerin günlük ve okul hayatlarında he-

defler doğrultusunda desteklenmesi 
 LE ve GG alanlarında kişiye özel müfredat pro-

gramları ve metin karnelerin verilmesi 
 Velinin isteği üzerine özel eğitim verilen bir 

okula gitme imkanının sağlanması 
 

 AO-SF ne demek? 
 

AO-SF Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri - Eğitim 
Yönetmeliği anlamına gelir. Bir öğrencinin özel eğitim 
ve destek (rehberlik) hizmetlerine ihtiyacı olup 
olmadığı AO-SF metoduyla (yöntem) açıklığa ka-
vuşturulur. Bir özel eğitim ve destek (rehberlik) 
ihtiyacı aşağıdaki gelişim alanlarında tespit edilebilir: 

LES Alanı: 
 Öğrenme (LE) 
 Duyusal- Sosyal- Gelişim (ESE) 
 Dil (SQ) 

 
Ayrıca: 
 Ruhsal  Gelişim (GG) 
 Bedensel-Motor-Gelişim (KME) 
 İşitsel Gelişim ve İletişim Becerileri (HK) 
 Görme (SE) 
 

 
Otizm spektrum bozukluğu alanıyla ilgili bir destek 
yoktur. Böyle bir teşhis konan öğrenciler, eğer özel 
eğitime ihtiyaçları varsa, yukarıda belirtilen alanlar-
dan birine dahil olurlar. 
Bu metodla öğrencilere kendi Öğrenme ve Ruhsal 
Gelişim alanlarındaki ihtiyaclarina göre eğitim 
süreçleri tasarlanır. Burada genel okullardan mezu-
niyetlik elde edilemez (bu eğitim sonunda mezu-
niyet belgesi verilmez). 
 

 



 

 

 
AO-SF Metodu (Yöntemi) 
Veliler için Bilgilendirme 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AO-SF metoduna (yöntem) ne zaman 
başvurulabilir? 
 

 KME, HK, SE, GG  alanlarında, okul öncesi 
dönemde. 

 LES (LE, ESE, SQ)  alanlarında, okul 
başlangıcının üçüncü yılında. 

 LE alanında; 7. (dahil) öğretim yılına kadar. 
 

 Özel eğitime ihtiyacı olan bir öğrenci hangi 
okula gidebilir? 

 
 Genellikle destek (rehberlik) yeri ortak eğitim 

yapılan okuldur. 
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, velilerinin 

talebi üzerine özel eğitim kurumlarına da 
devam edebilirler. 
 

 Aşağıdan daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz: 
 

 Bulunduğunuz yerdeki ilgili okulun 
öğretmenleri ve okul idaresinden 

 Warendorf bölgesi  eğitim  müdürlüğünde 
(ilkokul, destek okulu, ortaokul, bileşik okul) 
 

 

 Daniela Henk, 02581-534107 

 Diethild Meibeck, 02581-534109 
 

 
 
 

 

Schulamt für den Kreis  
Warendorf 

 AO-SF Fachstelle Bezirksregierung Münster 
(Gesamtschulen,Sekundarschulen, 
Realschulen, Gymnasien)  Frau Wahle: 
0251-411-5256, mareike.wahle@bezreg-
muenster.nrw.de 

 Handreichung AO-SF für Sorgeberechtigte 
 www.gl.kreis-warendorf.de 
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