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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.
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Το κράτος δίνει χρήματα στα ειδικά και γενικά 
σχολεία και πρέπει να τα ενθαρρύνει να γίνουν 
όλα ενταξιακά.
Για να γίνει όμως ένα σχολείο ενταξιακό υπάρ-
χουν 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 αυτά τα σχολεία θα καλύψουν 
καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους και

	■ Ότι το παιδί τους θα έχει τα ίδια δικαιώματα 
και ευκαιρίες με τους άλλους μαθητές.

	■ Όταν όμως το κράτος δίνει χρήματα στα 
σχολεία για να γίνουν ενταξιακά τότε τα 
σχολεία βρίσκουν προγράμματα και νέους 
τρόπους εκπαίδευσης για όλους.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι (μοντέλα) για να δο-
θούν 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 αυτός επιλέγει σε ποιο σχολείο θα πάει. Το γε-
νικό σχολείο δέχεται τον μαθητή με αναπηρία και 
παίρνει επιπλέον χρήματα από το κράτος για να 
τον βοηθήσει. Το μοντέλο αυτό λέγεται χρηματο-
δότηση μόνο για τον μαθητή. 

Σε άλλες χώρες το κράτος δίνει συγκεκριμένα  
χρήματα στα σχολεία για να φτιάξουν τάξεις, να 
προσλάβουν ειδικούς εκπαιδευτικούς και να σχε-
διάσουν ένα ενταξιακό σχολείο. Αυτό το μοντέλο 
ονομάζεται χρηματοδότηση που στοχεύει στις 
υπηρεσίες του σχολείου.
Όλα τα μοντέλα πρέπει να βοηθούν τα σχολεία να 
είναι για όλους.
Πολλά σχολεία όμως επειδή δεν παίρνουν αρκε-
τά χρήματα από το κράτος για να καλύψουν τις 
ανάγκες τους προσπαθούν να βρουν και άλλους 
τρόπους.
Υπάρχουν  προγράμματα στην Ευρώπη που ονο-
μάζονται Erasmus και βοηθούν τα σχολεία να κά-
νουν έρευνες με άλλα σχολεία σε άλλα κράτη και 
να ανταλλάσσουν επισκέψεις.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα πρό-
γραμμα της Ευρώπης που βοηθάει συχνά την εκ-
παίδευση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και 
Θρησκευμάτων δίνει χρήματα στα σχολεία για να 
λειτουργήσουν.
Το δημόσιο σχολείο είναι δωρεάν για όλους τους 
μαθητές. Η Ελλάδα παίρνει κάποια χρήματα από 
το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να βοηθήσει 
την ένταξη των μαθητών με αναπηρία.
Το σχολείο πρέπει να υπολογίζει σωστά τις ανά-
γκες του και να παίρνει τα χρήματα που χρειάζε-
ται για να βοηθήσει τους μαθητές με αναπηρία 
για να ενταχθούν.
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