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Portekiz’de Kapsayıcı Eğitim 

Tanım: Portekiz’de kapsayıcı eğitim tüm çocukların katılımını destekleme, sadece engelleri 

ve gelişimsel gecikmeleri desteklemeyi değil aynı zamanda kültürel ve sosyal arka 

planlarından ötürü savunmasız ve marjinal olarak adlandırılan çocukları da destekleme 

sürecini ifade etmektedir.  

 

Politika ve Uygulama: Decree-Yasası 3/2008 iletişim, öğreme, mobilite, otonomi, kişilerarası 

ilişkiler ve sosyal katılım düzeylerinde devam eden zorluklar yaşayan “öğrencilerin özel 

eğitimsel ihtiyaçları sürecinin ilerlemesi için şartları (…) yaratan” özelleştirilmiş destek 

oluşturmayı hedeflemektedir. Bu tür özelleştirilmiş destekler ana akım okullarında erişilebilir 

durumdadır. Ancak Decree-Yasası 3/2008 gereğince normal okullar çocuklara ve gençlere 

kapsayıcılık anlamında yeterli cevabı veremediğinde hakem ve değerlendirme sürecinde 

ortaya çıkan engelin türüne ve derecesine bağlı olarak bu kişilerin özel bir eğitim okuluna 

devam etmesini önerebilmektedir. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ile ilgili yasa şunları 

önerir: (a) ana akım okullarında eğitim alma, (b) eğitim programı ve okul yaşantısında 

akranlarına tam anlamıyla katılma, (c) farklı birimlerde izole bir eğitim almalarındansa ana 

akım sınıflarında yer alma, (d) farklı amaçlar için zaman zaman gerekli olan farklı gözetimlere 

gerek duyma, (e) okulların daha fazla kapsayıcılığa ulaşmak için yaklaşımlarını gözden geçirip 

uyarlaması.  

 

Decree-Law 3/2008 içerisinde hedef grup tarafından benimsenen ihtiyacı daimi olan 

çocukların (iletişim, öğrenme, mobilite, otonomi, kişilerarası ilişkiler ve sosyal katılım gibi 

alanların birinde veya birkaçında etkinlik ve katılım anlamında çok büyük kısıtlamalara sahip 

çocuklar ve gençlerin) eğitimi ve ulaşılabilir özelleşmiş kaynakların yönlendirilmesi daha 

kısıtlıdır. Bazı hedef grupların daha gelişmiş ve özelleşmiş insan kaynakları ve lojistiklerine 

ihtiyaç duyduğu varsayımına dayanarak dört farklı ana akım okulu oluşturulmuştur: (1) İşitme 

engelli çocuklara ikidille eğitim veren referans okullar, (2) Görme engelli ve kısmen gören 

çocuklar için referans okullar, (3) Otizmli çocuklar için yapılandırılmış öğretim birimleri, (4) 

Çoklu engele sahip ve doğuştan problemleri olan çocuklar için yapılandırılmış öğretim 

birimleri. Bu birimler normal okullarda yer almakta ve eğitm ortamlarında adaptasyonlar 

sunmaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar normal sınıflarda ve okul yaşantısında 

kaynaştırmayı sağlamak için bu birimlerde kısmî zamanlı olarak kalırlar. Portekiz’de Erken 

Çocukluk Müdahalesi Ekim 2009’da, Decree Yasası 281/2009 ile 0-6 yaş arasındaki 

çocukları kapsayan ulusal bir erken çocukluk müdahalesi sistemi olarak kurulmuştur. Erken 

çocukluk müdahalesi sağlık, eğitim ve sosyal hizmet uzmanlarının oluşturduğu yerel ekipler 

tarafından sağlanan sadece çocuğu değil aileyi de işin içine katarak çevreye de odaklanan 

kapsamlı ve çeşitli gelişim hizmetleridir. ‘Müdahale modeli çerçevesi’ üç ana özelliği kapsar: 

çocuk için günlük öğrenme fırsatlarını zenginleştirme, aile merkezli uygulamalar ve disiplinler 

arası takım çalışması.  

 

İhtiyaçlar ve Zorluklar: Millî Eğitim Bakanlığı var olan modelin dışsal değerlendirmesini 

sağlamak için uluslar arası uzmanlardan oluşan bir ekip görevlendirmiştir. Bu dışsal 

değerlendirme genel politikanın tüm önemli hatlarında kapsayıcı eğitimde fikir birliğine 

varılması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu değerlendirme özel eğitim için önceden yapılmış 

düzenleyici çerçevelere göre nitel bir sıçrama göstermektedir. Sonuçlar, Özel Eğitim Genel 

Politikası ile ilgilenen Millî Eğitim Konseyi tarafından yayımlanan Öneriler raporuna 

dönüştürülmüştür (Conselho Nacional de Educação, 2014).  
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