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IE+ IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών για μια ενταξιακή εκπαίδευση  
Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

4. Πως θα βρεθούν 
χρήματα για την 

ενταξιακή εκπαίδευση

Δυσκολίες Αντιμετώπιση

This is placeholder text to use for any extra information

4. Πως θα βρεθούν 
χρήματα για την 

ενταξιακή εκπαίδευση

Δυσκολίες Αντιμετώπιση

This is placeholder text to use for any extra information

4. Πως θα βρεθούν 
χρήματα για την 

ενταξιακή εκπαίδευση

Δυσκολίες Αντιμετώπιση

This is placeholder text to use for any extra information

4.	 Πως	θα	βρεθούν	χρήματα	για	 
την	ενταξιακή	εκπαίδευση

Δυσκολίες Αντιμετώπιση
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Οι	δυσκολίες	της	Ενταξιακής	Εκπαίδευσης

Για να γίνει όμως ένα σχολείο ενταξιακό 
υπάρχουν δυσκολίες:

• Το κράτος πολλές φορές δίνει 
περισσότερα χρήματα στα ειδικά 
σχολεία γιατί νομίζει ότι έχουν πιο 
πολλές ανάγκες.  

• Οι γονείς των παιδιών με αναπηρία
στέλνουν τα παιδιά τους στα ειδικά 
σχολεία γιατί πιστεύουν ότι:

o θα καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες 
τους.

o θα έχει τα ίδια δικαιώματα και 
ευκαιρίες με τους άλλους μαθητές.

Τι γίνεται τώρα;
Το κράτος δίνει χρήματα στα ειδικά και 
γενικά σχολεία.

Ο στόχος όμως είναι 
να γίνουν όλα τα σχολεία ενταξιακά.

Οι δυσκολίες της Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Για να γίνει όμως ένα σχολείο ενταξιακό 
υπάρχουν δυσκολίες:

• Το κράτος πολλές φορές δίνει 
περισσότερα χρήματα στα ειδικά 
σχολεία γιατί νομίζει ότι έχουν πιο 
πολλές ανάγκες.  

• Οι γονείς των παιδιών με αναπηρία
στέλνουν τα παιδιά τους στα ειδικά 
σχολεία γιατί πιστεύουν ότι:

o θα καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες 
τους.

o θα έχει τα ίδια δικαιώματα και 
ευκαιρίες με τους άλλους μαθητές.

Τι γίνεται τώρα;
Το κράτος δίνει χρήματα στα ειδικά και 
γενικά σχολεία.

Ο στόχος όμως είναι 
να γίνουν όλα τα σχολεία ενταξιακά.

Οι δυσκολίες της Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Τι	γίνεται	τώρα;
Το κράτος δίνει χρήματα στα ειδικά και γενικά 
σχολεία.

Ο	στόχος	όμως	είναι
να γίνουν όλα τα σχολεία ενταξιακά.
 

Για να γίνει όμως ένα σχολείο ενταξιακό 
υπάρχουν δυσκολίες:

• Το κράτος πολλές φορές δίνει περισσότερα 
χρήματα στα ειδικά σχολεία γιατί νομίζει ότι 
έχουν πιο πολλές ανάγκες.

• Οι γονείς των παιδιών με αναπηρία 
στέλνουν τα παιδιά τους στα ειδικά σχολεία 
γιατί πιστεύουν ότι:

- oθα καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες τους.

- oθα έχει τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες 
με τους άλλους μαθητές.
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Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
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Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να 
δοθούν χρήματα στην ενταξιακή 
εκπαίδευση και κάθε κράτος ακολουθεί 
τους δικούς του.

• Σε κάποιες χώρες τα χρήματα για 
την εκπαίδευση ενός μαθητή με 
αναπηρία πηγαίνουν στον ίδιο και 
επιλέγει σε ποιο σχολείο θα πάει.

• Το γενικό σχολείο δέχεται τον 
μαθητή με αναπηρία και παίρνει κι 
άλλα χρήματα από το κράτος για να 
το βοηθήσει.

Αυτός ο τρόπος λέγεται χρηματοδότηση 
μόνο για τον μαθητή. 

Σε άλλες χώρες το κράτος δίνει 
συγκεκριμένα  χρήματα στα σχολεία:

• για να φτιάξουν τάξεις
• να προσλάβουν ειδικούς 

εκπαιδευτικούς
• να σχεδιάσουν ένα ενταξιακό 

σχολείο

Αυτός ο τρόπος ονομάζεται 
χρηματοδότηση που σκοπό έχει να 
γίνουν καλύτερες οι  υπηρεσίες του 
σχολείου.

Όλοι οι τρόποι πρέπει να βοηθούν τα 
σχολεία να είναι για όλους.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να 
δοθούν χρήματα στην ενταξιακή 
εκπαίδευση και κάθε κράτος ακολουθεί 
τους δικούς του.

• Σε κάποιες χώρες τα χρήματα για 
την εκπαίδευση ενός μαθητή με 
αναπηρία πηγαίνουν στον ίδιο και 
επιλέγει σε ποιο σχολείο θα πάει.

• Το γενικό σχολείο δέχεται τον 
μαθητή με αναπηρία και παίρνει κι 
άλλα χρήματα από το κράτος για να 
το βοηθήσει.

Αυτός ο τρόπος λέγεται χρηματοδότηση 
μόνο για τον μαθητή. 

Σε άλλες χώρες το κράτος δίνει 
συγκεκριμένα  χρήματα στα σχολεία:

• για να φτιάξουν τάξεις
• να προσλάβουν ειδικούς 

εκπαιδευτικούς
• να σχεδιάσουν ένα ενταξιακό 

σχολείο

Αυτός ο τρόπος ονομάζεται 
χρηματοδότηση που σκοπό έχει να 
γίνουν καλύτερες οι  υπηρεσίες του 
σχολείου.

Όλοι οι τρόποι πρέπει να βοηθούν τα 
σχολεία να είναι για όλους.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να δοθούν 
χρήματα στην ενταξιακή εκπαίδευση και κάθε 
κράτος ακολουθεί τους δικούς του.

• Σε κάποιες χώρες τα χρήματα για την 
εκπαίδευση ενός μαθητή με αναπηρία 
πηγαίνουν στον ίδιο και επιλέγει σε ποιο 
σχολείο θα πάει.

• Το γενικό σχολείο δέχεται τον μαθητή με 
αναπηρία και παίρνει κι άλλα χρήματα από 
το κράτος για να το βοηθήσει.

Αυτός ο τρόποςλέγεται χρηματοδότηση μόνο 
για τον μαθητή.

Σε άλλες χώρες το κράτος δίνει συγκεκριμένα 
χρήματα στα σχολεία:

• για να φτιάξουν τάξεις

• να προσλάβουν ειδικούς εκπαιδευτικούς

• να σχεδιάσουν ένα ενταξιακό σχολείο

Αυτός ο τρόπος ονομάζεται χρηματοδότηση 
που σκοπό έχει να γίνουν καλύτερες οι 
υπηρεσίες του σχολείου.

Όλοι οι τρόποι πρέπει να βοηθούν τα σχολεία 
να είναι για όλους.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
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Πολλά σχολεία όμως επειδή δεν παίρνουν 
αρκετά χρήματα από το κράτος για να 
καλύψουν τις ανάγκες τους προσπαθούν 
να βρουν και άλλους τρόπους:

• Υπάρχουν  προγράμματα στην 
Ευρώπη που ονομάζονται Erasmus 
(Εράσμους) και βοηθούν τα σχολεία να 
κάνουν έρευνες με άλλα σχολεία σε 
άλλα κράτη και να ανταλλάσσουν 
επισκέψεις.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι 
ένα πρόγραμμα της Ευρώπης που 
βοηθάει την εκπαίδευση, τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών.

• Η Ελλάδα παίρνει κάποια χρήματα 
από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
για να βοηθήσει την ένταξη των 
μαθητών με αναπηρία.

• Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει 
χρήματα στα σχολεία για να 
λειτουργήσουν.

• Το δημόσιο σχολείο είναι δωρεάν για 
όλους τους μαθητές.

Το σχολείο πρέπει να υπολογίζει σωστά 
τις ανάγκες του και να παίρνει τα χρήματα 
που χρειάζεται για να βοηθήσει τους 
μαθητές με αναπηρία για να ενταχθούν.

Πολλά σχολεία όμως επειδή δεν παίρνουν 
αρκετά χρήματα από το κράτος για να 
καλύψουν τις ανάγκες τους προσπαθούν 
να βρουν και άλλους τρόπους:

• Υπάρχουν  προγράμματα στην 
Ευρώπη που ονομάζονται Erasmus 
(Εράσμους) και βοηθούν τα σχολεία να 
κάνουν έρευνες με άλλα σχολεία σε 
άλλα κράτη και να ανταλλάσσουν 
επισκέψεις.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι 
ένα πρόγραμμα της Ευρώπης που 
βοηθάει την εκπαίδευση, τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών.

• Η Ελλάδα παίρνει κάποια χρήματα 
από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
για να βοηθήσει την ένταξη των 
μαθητών με αναπηρία.

• Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει 
χρήματα στα σχολεία για να 
λειτουργήσουν.

• Το δημόσιο σχολείο είναι δωρεάν για 
όλους τους μαθητές.

Το σχολείο πρέπει να υπολογίζει σωστά 
τις ανάγκες του και να παίρνει τα χρήματα 
που χρειάζεται για να βοηθήσει τους 
μαθητές με αναπηρία για να ενταχθούν.

Πολλά σχολεία όμως επειδή δεν παίρνουν 
αρκετά χρήματα από το κράτος για να 
καλύψουν τις ανάγκες τους προσπαθούν να 
βρουν και άλλους τρόπους:

• Υπάρχουν προγράμματα στην Ευρώπη 
που ονομάζονται Erasmus (Εράσμους) και 
βοηθούν τα σχολεία να κάνουν έρευνες 
με άλλα σχολεία σε άλλα κράτη και να 
ανταλλάσσουν επισκέψεις.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα 
πρόγραμμα της Ευρώπης που βοηθάει την 
εκπαίδευση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

• Η Ελλάδα παίρνει κάποια χρήματα από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να 
βοηθήσει την ένταξη των μαθητών με 
αναπηρία.

• Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει χρήματα 
στα σχολεία για να λειτουργήσουν.

• Το δημόσιο σχολείο είναι δωρεάν για όλους 
τους μαθητές.

Το σχολείο πρέπει να υπολογίζει σωστά τις 
ανάγκες του και να παίρνει τα χρήματα που 
χρειάζεται για να βοηθήσει τους μαθητές με 
αναπηρία για να ενταχθούν.


