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Предизвикателствата	пред	Приобщаващото	
образование

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

Какво	се	случва	сега?
Държавата финансира както специалните, 
така и общообразователните училища.

Но	целта	е	всички	училища	да	станат	
приобщаващи.
 

 
 
Някои от пречките пред приобщаващото 
образование  са:

• В много случаи, държавата дава по-
голямо финансиране за специалните 
училища, защото счита, че те имат повече 
разходи.

• Родителите на деца с увреждания 
записват децата си в специални училища, 
защото вярват, че:

- там потребностите на детето ще бъдат 
по- добре посрещнати.

- Те ще имат същите права и достъп до 
възможности както и другите ученици.
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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.

Има различни начини за финансиране 
на приобщаващото образование и всяка 
държава следва своите правила.

• В някои страни финансирането следва 
ученика и го получава училището, в което 
е записан ученикът. 

• Училището приема ученика с увреждане 
и получава допълнителни средства от 
държавата, за да го подкрепя.

Това се нарича финансиране, което следва  
ученика.

В други държави правителството 
предоставя специфично финансиране на 
училищата:

• За да сформират класове

• За да назначават преподаватели за 
приобщаващо образование

• За да създадат приобщаващи класни 
стаи

Това се нарича финансиране за 
подобряване на училищните услуги.

Училищата трябва да бъдат подпомагани по 
всякакъв начин.
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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.

Много училища, които не получават достатъчно 
финансиране от държавата за покриване на 
разходите си, се опитват да намерят други 
начини:

• В Европа има програми като:

• Еразъм +(Erasmus +), които помагат на 
училищата да провеждат научна дейност 
заедно с училища в други страни и да 
организират посещения на разменни начала.

• Европейският социален фонд е европейска 
програма, която подпомага образованието, 
уменията и компетенциите на ученици и 
учители.

• България получава финансиране от 
Европейския социален фонд с цел подпомагане 
на приобщаването на учениците с увреждания.

• В България, Министерството на образованието 
и културата осигурява средства, за да се 
отговори на потребностите на всеки ученик в 
училище.

• Предвидена е финансова подкрепа за 
училищата и детските градини, които имат 
сензорна стая, басейн и специалисти в помощ 
на децата със специални образователни 
потребности.

• Държавните училища са безплатни за всички 
ученици.

Училищата трябва да плануват разходите си, 
за да осигурят адекватно финансиране за 
подпомагане на приобщаването на ученици с 
увреждания.


