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Danimarka Teknik Üniversitesi bünyesinde Engellilik Desteği 

Danimarka 

 

 

Durum Çalışmasına Genel Bakış 

 

Engelli öğrenciler için destek SPS (Special Educational Support - Özel Eğitim Desteği) kanunu 

temelinde  devlet / kurum işbirliği ile sağlanmaktadır. SPS'in amacı engelli öğrencilerin, diğer 

öğrenciler ile olabildiğince eşit şartlarda eğitimlerini tamamlayabilmelerini desteklemektir.  

Destek bir uygulama ve tıbbi belgelere dayandırılarak verilir. Destek bireye özeldir ve farklı 

fiziksel ve teknik donanım, kişisel yardım, bir işaret dili tercümanı, veya danışmanlık saatlerini 

içermektedir.  SPS için hedef gruplar, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, fiziksel engelli 

öğrenciler ve psikolojik ve zihinsel engelli öğrencilerdir. Danimarka Teknik Üniversitesi'ndeki 

(DTU) destek , Çalışma Programları ve Öğrenci İşleri Ofisi Öğrenci Destek birimi  vasıtasıyla 

yönetilip geliştirilmektedir.  

 

Özel ihtiyaçları olan öğrencilere destek türlerinden en yaygın olan iki tanesi SPS desteği ve 

yazılı sınavlar sırasındaki özel durumlardır. Öğrenci için SPS desteği farklı şekillerde 

olabilmektedir. Bunun için hibeler devlet tarafından belirlenmektedir. Hibe verildikten sonra, 

bu desteği uygulamaya koymak kurumun  sorumluluğundadır. Desteğin anahtar alanları 

şunlardır: yardımcı teknolojiler, ses desteği, fiziksel yardımları (özel masa ve sandalyeler, özel 

fare, vb), kişisel yardım, işaret dili tercümanı, denetim programı. DTU tarafından belirlenen 

destekler sınav desteklerdir. Günümüzde, DTU öğretmenlere verilen bilgilerin düzeyine ilişkin 

prosedürler ile ilgilenmektedir. Şu anda, ağırlıklı olarak danışmanlık programı aracılığıyla bir 

engelli öğrenci ile katılan öğretmenler,  öğrencilerin engelleri konusunda bilgilendirilecektir. 
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Bu konularda öğretmenlerin bilgilendirilmesinin gerekli olduğunu düşünen öğrencile de 

bulunmaktadır. 

 

Son birkaç yıl içinde, DTU'da  destek alan öğrenci sayısında  önemli  bir artış görülmektedir ve 

bununla beraber bu konuda önemli bir farkındalık ve dikkat oluşmaktadır. Özel ihtiyaçları olan 

öğrencilerle ilgili beş yeni DTU faliyeti de geçen akademik yıl içinde gerçekleştirilmiştir: 

 

1. Engelli öğrenci desteği ile ilgili DTU web sitesi güncellendi ve geliştirildi. 

2. Engelli öğrenci destekleri ile ilgili bilgi DTU birimlerine dağıtılmıştır. 

3. Engelli öğrenciler için bir bir politika belirlendi ve onaylandı. 

4. Zihinsel engelli öğrenciler için bir günlük uyum dersleri düzenlendi. 

5. Engelli öğrenciler için bir iletişim ağı kuruldu.  

 

Kaynaklar 

 

[1] 

 

Technical University of Denmark. ONLINE, available: http://www.dtu.dk/  

[2] 

 

Technical University of Denmark, SPS. ONLINE, available: 

http://www.dtu.dk/english/Education/International-Student-Guide/For-admitted-

students/Special_needs/Special-Educational-Support  

 

 

Doküman Bilgileri 

 

Durum Çalışması numarası:  23 

Versiyon numarası:   1 

Tarih:     Nisan 2015 

 


