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Inklusion i institutioner og skoler i Tyrkiet 

 

Politik og implementering Tyrkiet fokuserer på integration frem for inklusion af børn med særlige 

behov. Undervisning af handicappede børn udgør dog et vigtigt aspekt af inkluderende uddannelse i 

Tyrkiet. Der er mange forhindringer i denne proces i Tyrkiet, der gerne vil skabe et 

uddannelsessystem til børn med særlige behov. Udfordringen er helt klart en mangel på indsamling 

af pålidelige og systematiske data omkring disse børn. Indsamlede data viser, at et betydeligt antal 

børn med særlige behov ikke er tilknyttet uddannelsessystemet.                                                         

Ifølge de indsamlede data tyder det på, at piger med særlige behov er dårligere stillede end drenge.  

I Tyrkiet får børn med særlige behov uddannelse indenfor tre kategorier. Kategori 1. Børn med 

særlige behov kan deltage i almindelige skoletilbud. Kategori 2. Børn med særlige behov deltager i 

særlige klasseværelser i almindelige skoletilbud. Kategori 3, er et begrænset tilbud til et fåtal af børn 

med særlige behov. Undervisningen foregår på specialskoler, der generelt er designet til børn med 

lignende specifikke behov.  

Når vi ser på antallet af børn der har mulighed for specialundervisning på forskellige niveauer, kan vi 

observere en stigning i antal år for år. I Tyrkiet er der udviklings- og forskningscentre, der udfører 

disse vurderinger for at fastslå barnets behov og udpege den uddannelsesinstitution, der er bedst 

egnet til at opfylde deres behov. Imidlertid er denne diagnostiseringsprocess for tiden begrænset, i 

forhold til specialisterne og de diagnostiseringsværktøjer og materialer, der er til rådighed. Desuden 

afslørede de seneste undersøgelser, foretaget af UNICEF og Ministeriet for Uddannelse, at 

diagnostiseringsprocessen klart skal forbedres til fordel for børnene.  

 

Behov og udfordringer Tyrkiet har mange muligheder for at udvikle et rummeligt system for børn 

med forskellige særlige behov. Et eksempel er udvikling af vores internationale ’god praksis’. I et 

sådant samarbejde, bør der tages hensyn til internationale og nationale lovgivninger. Disse gode 

praksisser viser, at for at skabe et inkluderende uddannelsessystem skal der etableres samarbejde 

mellem studerende, lærere, forældre og skoleledelse. 


