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Danimarka’da Kapsayıcı Eğitim 

Tanım: Kapsayıcı eğitimin hedefi, özel ihtiyacı olan çocukların dışlanmaya maruz 
kalmamalarını garanti altına alıp çocukları sosyal açıdan faydalı bir çevre ile tanıştırmak ve 
onları bu ortamda tutmaktır. Çocuklar genel bir sınıf düzeni içerisinde öğrenim görür ve ilgili 
öğretim materyalleri ve desteğinden faydalanır. Kapsayıcılığın amacı akademik ve sosyal 
birimlerin işbirliğinden öğrencinin olabildiğince faydalanmasını sağlamak ve iyi oluşu 
sürdürülürken akademik ilerlemesini desteklemektir.  

Politika: Danimarka hükümetinin kapsayıcı girişimleri, Salamanka Bildirisi, engellere ilişkin 
Birleşmiş Milletler Bildirilerine ve özel eğitime uygun araştırma raporlarına dayalı olarak 2010 
yılında yapılmıştır. Finans Bakanlığı bu raporları öğretimin kalitesini, maliyetini ve bunun yanı 
sıra okul sistemindeki etkinlikleri Folkeskolen (Danimarka’da ilk ve orta düzeydeki devlet 
okulları) bağlamında araştırarak başlatmıştır. Aarhu ve SFI Üniversiteleri, Danimarka Ulusal 
Merkezi Danimarka’daki her bölgenin Sosyal Araştırmaları için kapsayıcılığın gelişimini 
düzenlemiştir. Bütün veriler her yılın sonunda toplanıp yapılandırılarak her bölgeye bir rapor 
şeklinde gönderilmiştir. Bu çalışmalar profesyonel pedagojik çalışma ortamlarında ayrımcılığı 
ortadan kaldırmaya çalışırken kapsayıcılığa odaklanmaktadır. Bu araştırmalar Salamanca 
Bildirisi ile tutarlı bir şekilde her çocuğun engellerine ve içinde bulunduğu herhangi bir olumsuz 
durumuna rağmen kendi topluluklarının bir parçası olduğu düşüncesine dayanmaktadır.  

Uygulama: SFI raporundan (2005) elde edilen veriler kapsayıcılığın şu durumlarda 
zenginleşme sağladığının altını çizmektedir: 

 Kapsayıcılığın pratik uygulamalarında sistematik bir yaklaşımla çalışan enstitülerde,  

 İlgili bölgelerde pedagojik kurtarma kişilerine erişim olduğunda, 

 Çalışanların akademik olarak kabul gören bir özgeçmişi olduğunda, 

 Ebeveyn-öğretmen, pedagojik profesyonel ilişkileri açık ve etkili olduğunda, 

 Bölgeler kapsayıcılığa açık bir şekilde odaklandığında. 

Danimarka bölgeleri içerisinde; 

 Eğitim danışmanlarının %98’i kapsayıcılığın günlük bakım alanı için bir görev olduğunu 
söylemektedir. 

 %83’ü bir uygulama stratejileri olduğunu söylemektedir. 

 %59’u çalışmaya başlamak için hazır bir kapsayıcılık kavramlarının bulunduğunu ifade 
etmektedir. 

İhtiyaçlar ve Zorluklar: Aarhus ve SFI Üniversite’leri 2005 raporu şu hususların altını 
çizmektedir:  

 Sosyal eğitimcilerin %50’si diğer çocuklarla birlikte sosyal topluluklara katılımları nadir 
olduğundan eğitim fırsatlarını kaçıran çocukların bulunduğunu söylemektedir. 

 Sosyal eğitimcilerin %29’u son 10 yılda kapsayıcılıkla ilgili çalışmak için kendi 
yeterliliklerini geliştirmede herhangi bir eğitim kursu görmediklerini belirtmektedir. 

 Enstitülerdeki kaynak kişilerin %50’si kapsayıcılığı geliştirmek için kendilerine eğitim 
fırsatları verildiğini belirtmektedir. 

 %86’sı PPR (Polis, Psikolog, Danışman) gibi disiplinlerarası bir ekipten destek 
aldıklarını belirtmektedir. 

 %67’si bölgedeki eğitim danışmanları ile çalıştıklarını belirtmektedir. 

 


