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İngiltere’de Kapsayıcı Eğitim 

Tanım: “Engelli ve engelli olmayan çocuklar ve gençlerin ana akım okul öncesi dönem 

okullarında, lise ve üniversitelerde uygun destek ağı ile birlikte öğrenmesidir” (Centre for the 

Study of Inclusive Education, 2001:1) 

 

Politika ve Uygulama: ‘Kapsayıcı’ kavramı ilk olarak, engelliliğe karşı tıbbî modelden sosyal 

modele geçilmesi gerektiğinin işaretlerini veren Warnock Raporu’nda (1978) yer almıştır. Bunu 

takip eden uluslar arası (UNESCO, 1994) ve ulusal politikalar özellikle de Özel İhtiyaçlar ve 

Engellilik Hareketi (Büyük Britanya, 2001) engellilik yönetmeliğinin temelini oluşturmuştur. Bu 

hareket okullar ve diğer yerleşimlerde özel ihtiyacı ve engeli olan çocukları dışlamayı kanun 

dışı olarak tanımlamıştır. Eğitim ve Okullar Departmanı (2004a) dört anahtar alan belirlemiştir: 

erken müdahale, öğrenme bariyerlerini kaldırma, beklentileri ve başarıyı yükseltme ve ortaklık 

yolu ile ilerleme meydana getirme. Bu kapsamlı yaklaşım bütün eğitim programı 

dökümanlarında da açıkça ifade edilmiştir. 
'Her Çocuk Önemlidir' (DfES, 2004b) gündemi eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçları ayrı ayrı 

düşünmek yerine çoklu kurum faaliyetlerinde ve çocuğun ihtiyaçlarını bütüncül bir biçimde göz 

önüne almaya yönelik bir gelişime yönelmiştir.   
Uygulama Usul Yasası (DfE, 2014) ek ihtiyaçları olan çocuklar için net bir kişiselleştirilmiş yol 

oluşturmuştur. Çocukların büyük bir çoğunluğunun ihtiyaçlarının ana akım eğitim sitemi 

içerisinde karşılanmasına odaklanılmıştır. İngiltere’de ek ihtiyacı olan çocukların ebeveynleri 

çocuklarının ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların en iyi nerede karşılanabileceği ile ilgili karar verme 

sürecinde seslerini duyurma noktasında güçlü bir etkiye sahiptir.   

 

İlk Öğretmen Eğitimi: İngiltere’de Öğretmen Eğitimi Lisans düzeyinde veya Lisans 

sonrasında olabilmektedir. Öğretmen standartları (DfE, 2012) her öğretmenin sahip olması 

gereken beceriler ile ilgili net beklentileri açıkça düzenlemiştir. Standart 5’e göre öğretmenler 

“Tüm çocukların güçlü yanlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde öğretimi 

düzenleyecek” beceriye sahip olmalıdır. İlk öğretmen eğitimi öğretmenliğe yeni başlayan 

nitelikli öğretmenlerin, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm 

öğrencilerin ihtiyaçlarını net bir biçimde anlamalarını amaçlamaktadır. Kapsayıcılık tüm 

öğrencilerin gelişimini kapsayan merkezi bir kavramdır. Bu kavram sonradan eklenmekten 

ziyade ilk öğretmen eğitimi içerisinde ve birlikte yapılandırılmıştır.  

 

Zorluklar: Kapsayıcılık farklılığın kabul edilmesi, insan haklarına saygı ve yüksek kaliteli 

eğitimde fırsat eşitliğine bağlılık ve akranları ile birlikte öğrenme ihtiyaçlarını destekleme 

etiğiyle veya felsefesiyle desteklenmelidir.  

 

İlke olarak kapsayıcılık bir eğitim topluluğu tarafından desteklenmektedir. Ancak ana akım 

öğretmenlerin başa çıkması gereken ihtiyaçların karmaşıklığı ve çeşitliliği oldukça fazla 

olduğundan öğretmenlerin birçoğu kendilerini bu zorluklara karşı yeterince hazır 

hissetmemektedir. Azalan okul bütçelerinin yaratmış olduğu iklimde ek fiziksel, sosyal ve 

duygusal desteğe ihtiyaç duyan çocukları destekleyebilmek oldukça zor bir durumdur.  

Not: İngiltere tarafından hazırlanan bir anahtar kavram bulunmamaktadır. 

 


