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INTERNATIONAL LAWS AND CONVENTIONS ON EDUCATION OF 
PERSONS WITH DISABILITIES 

 

The school have to guarantee to everyone the right of education and to offer training 
opportunities functional to the development of basic skills for all students to facilitate 
their inclusion process in their own territory and their becoming resources for the 
whole community. When due to disability (permanent or temporary) it is actually 
impossible for a student to attend school it is necessary to develop interventions 
focused on the social context, at home or in the hospital. 

 

The right of disabled children to education is now recognized internationally in 
legislation inspired by the Universal Declaration of Human Rights. All relevant 
international conventions on human rights recognize the right to education without 
discrimination of any kind, including explicitly disability, in addition to any form of 
individual diversity.  

According to the Resolution of the Council of Europe and of the ministers of education 
gathered in the council, of May 31, 1990, on the integration of children and young 
people with disabilities into the mainstream school system, integration into the 
traditional education system had to be held a priority choice and all schools had to be 
able to meet the needs of disabled students. 

The Resolution of the Council of Europe and the representatives of the Member State 
Governments of 20 December 1996 on equal opportunities for the disabled insisted 
that Member States encourage and support the full integration of disabled people into 
society through access to systems of ordinary education and training. 

 

“The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol 
(A/RES/61/106) was adopted on 13 December 2006 at the United Nations 
Headquarters in New York, and was opened for signature on 30 March 2007.[… It had] 
the highest number of signatories in history to a UN Convention on its opening day. 
[…] The Convention entered into force on 3 May 2008. 

The Convention follows decades of work by the United Nations to change attitudes and 
approaches to persons with disabilities. It takes to a new height the movement from 
viewing persons with disabilities as “objects” of charity, medical treatment and social 
protection towards viewing persons with disabilities as “subjects” with rights, who are 
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capable of claiming those rights and making decisions for their lives based on their 
free and informed consent as well as being active members of society.” 1 

 

The centrality of access to mainstream education for people with disabilities has been 
formally included as a cornerstone of the objective on education within the new 
Sustainable Development Goals - United Nations SDGs. The fourth goal of the 2030 
Agenda launched in New York in September 2015, sets as a goal to achieve that of 
“Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all”. 

 

The Incheon Declaration which collects the main results of the World Education Forum 
held in Korea in May 2015, clearly states the need to root the "education goal" on the 
principle of equity and inclusion, establishing that no target in this sector should be 
considered achieved if it is not for everyone, implying the adoption of changes in the 
sector policies and a greater focus on the most disadvantaged categories. 

 

 

 

                                                            

1 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention‐on‐the‐rights‐of‐persons‐with‐

disabilities.html 
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NATIONAL REGULATIONS ON SPECIAL EDUCATION 

Turkey 
Turkish Constitution forms the basis of domestic education service. In the Article 42 of 
Turkish constitution it is stated that nobody shall be divested from education and 
training rights and necessary measures would be taken for the individuals, who need 
special education. 

Regulation of Special Education that was published in the Official Gazette, which was 
dated 31.05.2006 and Numbered 26184 and defines the rules for the implementation 
of the education in case of special needs.  

The special education is the training, which is to be executed in appropriate places on 
the basis of all developmental qualifications of the individuals and their sufficiency in 
academic disciplines, specifically trained staff to respond educational and social needs 
of the student, specifically developed training programs and methods. For the 
students with disabilities and special needs the most appropriate training environment 
with minimum problem and with supportive education services are provided in order 
to maintain education about being social, self care, speech and communication 
competences. 

The student in need of special education is defined as the individual, who has 
significant difference from his/her peers in terms of individual and developmental 
qualities. It means the education and training process, which starts in preschool until 
middle school. 

The Educational Evaluation and Diagnosis is the process of defining educational 
service and minimum limited environment by identifying capabilities and educational 
needs or development qualifications of the individuals. The definition is made through 
tests and measurement tools, appropriate for individual specifications, and objective 
standard tests. The Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan öz (RAM) are 
applied by a committee established in Guidance and Research Centers. 

Basic principles of special education are as follows in line with the general aims and 
basic principles of Turkish National Education: 

a) All individuals, who need special education may benefit from special education 
services in line with their educational needs, interests, skills and talents. 

b) The education of the individuals, who need special education, starts in their early 
ages. 

c) Special education services are planned and executed not to distinct the individuals, 
who need special education, from their social and physical environment. 

d) It is prioritized to educate the individuals, who need special education, with their 
peers by making adaptations in the aims, contents, and education process. 



 

 

 

Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling  2018-1-TR01-KA201-059459 

4 

 

e) Cooperation shall be established with the institutions, which provide rehabilitation 
services, in order to sustain education at every level without any cuts. 

f) Individualized education plans shall be developed and individualized education 
programs shall be conducted by considering personal characteristics in academic 
discipline and personal capabilities. 

g) Families shall be involved in every level of the education actively and shall be 
trained. 

h) Cooperative Works shall be conducted with NGO’s, which are active in terms of 
special education needs of individuals, in terms of developing policies about Special 
Education. 

i) Special education needs shall be planned to cover interaction and adaptation of the 
individuals, who need special education, within society. 

 

In line with basic aims and principles of Turkish National Education, the special 
education is aimed at the following objectives for the students with special needs: 

1. To raise them as citizens, who realize their roles within the society, maintain 
good relations with others, work in cooperation, adapt with surrounding 
conditions, and who are productive and happy. 

2. To let them develop basic living skills, which is directed towards living 
independently and self sufficient. 

3. To prepare them for future life, for business, vocations and education by using 
special methods and tools, in regards to their educational needs, skills, and 
talents.   
 

 

Italy 

The Italian constitution establishes the right to education for all citizens without any 
discrimination (article 34). 

LAW 104/92 

The law of 5 February 1992 n. 104 is the legislative reference for "assistance, social 
integration and the rights of disabled people" (Article 2); the main recipients of the 
law are the disabled: “a person with a physical, mental or sensorial, stabilized or 
progressive disability is a disabled person, which causes learning difficulties, 
relationships or work integration, and such as to cause a social disadvantage and of 
marginalization "(art.3 - paragraph 1). In the law there are also references to their 
families; the prerequisite in fact is that autonomy and social integration are achieved 
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by ensuring adequate support for the disabled person and the family. This support is 
in the form of personal or family help services, but also as psychological, psycho-
pedagogical and technical aid. 

The article 8 named "Inclusion and social integration" declares and underlines that, in 
order to realize the real integration and the true social inclusion of the disabled person 
it is necessary to provide socio-pedagogical, social and health assistance interventions 
also to domicile, domestic and economic aid (paragraph 1 – a) and have adequate 
teaching and technical facilities, programs, specialized languages, assessment tests 
and the availability of specially trained and qualified personnel to guarantee the 
person the right to study (paragraph 1 – d). The law considers it necessary, then, to 
extend the educational activity with extracurricular proposals in continuity and 
coherence with the school (paragraph 1-m). 

 

Article 12 "right to education and education" reiterates that education must be a 
protected right starting from kindergarten to university (paragraph 1 and 2) since 
"scholastic integration has as its objective the development of the potential of the 
person ... in learning, communication, relationships and socialization" (paragraph 3) 
and since "the exercise of the right to education cannot be prevented by difficulties of 
any kind” (paragraph 4). 

It is expected that for each student a PDF (Dynamic Functional Profile) will be created 
to complete an IEP (Individualized Educational Plan). The profile, created by health 
professionals together with the school's specialized staff in collaboration with the 
family, based on the pupil's physical, mental, social and affective characteristics, 
highlights both learning difficulties and the possibility of recovery in addition to the 
abilities individual that must be supported and strengthened (paragraph 6). 

For school-age students forced to be absent because they are hospitalized, ordinary 
classes are organized as separate sections of the school: "In hospitals, clinics, ... 
goals ... can also be pursued through the use of personnel with specific psycho-
pedagogical training ..." (paragraph 10). 

 

The service of the school in the hospital has become a continuous and structured 
reality that allows sick children to exercise their right to study during periods of 
hospitalization, starting from kindergarten. This service, aimed at countering early 
school leaving (due to illness and hospitalization), contributes to the humanization of 
hospitalization and is an integral part of the therapeutic path and takes place through 
the acceptance of the student in the hospital, the personalization of the training paths, 
the the use of technologies, the connection with the school of origin, the involvement 
of the family, the collaboration of health workers, and with all the subjects connected 
with the protection of the right to study. 
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Article 13, "scholastic inclusion", reaffirming the importance of coordination between 
school, health, social assistance, recreational and cultural services, also mentions 
inclusion in nursery schools and universities (paragraph 1 – a). 

School inclusion must be carried out through "the provision to schools and universities 
of technical equipment and teaching aids ... functional to the effective exercise of the 
right to study ..." (paragraph 1 – b). Moreover, must provide for "the university's 
planning of appropriate interventions both to the needs of the person and to the 
peculiarity of the individual study plan" (paragraph 1- c) and define "professional 
assignments to interpreters to facilitate the attendance and learning of deaf students 
"(paragraph 1 – d). 

Scholastic inclusio is achieved through the adaptation of the organization of the 
operation of nursery schools for the needs of children in order to foresee the recovery, 
socialization, inclusion and provide for the assignment of the specialized support 
teacher and specialized operators and assistants "(paragraph 2); as well as "through 
the assignment of specialized teachers" (paragraph 3) 

 

Poland 
In Poland, education is compulsory until the age of 18 (Article 15.1 of the Act on the 
Education System). 

Special education should be understood as an organized process, adjusted to the 
needs of a disabled student and student, for whom - due to significant disorders or 
dysfunctions in various spheres of development (motor, senses, intellect, psyche) 
significantly disturbing his mental, physical, social functioning and learning 
opportunities - it is necessary to have a specialist didactic, educational and 
rehabilitating influence, directed at his comprehensive development. Qualification for 
special and integrative education is provided by psychological-educational counselling 
centres, which, as a result of appropriate specialist examinations, issue certificates on 
the type and degree of disability, specifying each child with disabilities an appropriate 
form of education (Regulation of the Minister of National Education of 11 June 1993 on 
the organisation and principles of operation of public psychological-educational 
counselling centres and other public specialist counselling centres). Dz. U. [Journal of 
Laws]. No. 67, item 322). 

The possibility of extending compulsory education to 16 years of age at primary 
school level, 21 years of age at lower secondary school level and 24 years of age at 
secondary school level is offered to students with various disabilities (Article 15 of the 
Ordinance of the Minister of National Education of 4 October 1993. (Dz. Urz. MEN Nr 9 
poz. 36) on the principles of organizing care for disabled students, their education in 
public, generally accessible and integrated schools and institutions, the principles of 
organizing special and integrated education. 
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Pursuant to Article 127, section 19, subsection 2 of the Act of 14 December 2016. - 
The Education Law shall be administered as follows: 

§ 1. The regulation defines the conditions for the organisation of education, 
upbringing and care for children and young people with a certificate of special 
education: 

1) disabled: deaf, hard of hearing, blind, visually impaired, with motor disability, 
including aphasia, mild, moderate or severe intellectual disability, autism, including 
Asperger's syndrome, and conjugated disabilities, 

2) socially inadequate, 

3) at risk of social maladjustment, 

- requiring special scientific organisation and working methods. 

  

§ 2.1 Education, upbringing and care for disabled students shall be organised in: 

1) kindergartens: 

a) generally available, 

b) open to the public with integrative sections, 

c) integrative, 

d) open to the public with special sections, 

e) special; 

2) pre-school units in primary schools; 

3) other forms of pre-school education; 

4) schools: 

a) generally available, 

b) open to the public with integrative sections, 

c) integrative, 

d) open to the public with special sections, 

e) special schools, including special schools preparing for work; 

5) youth education centres; 
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6) youth social therapy centres; 

7) special school and educational centres; 

8) special educational centres; 

9) rehabilitation and educational centres. 

 

Slovenia 
In Slovenia, the field of education for children with special needs is governed by the 
“Placement of children with special needs” act, which identifies children with special 
needs as children with intellectual disabilities, blind and partially sighted or children 
with impairment of visual function, deaf and hard of hearing children, children with 
speech and language disorders, physically impaired children, children with long-term 
illnesses, children with specific learning disabilities, children with autistic disorders, 
and children with emotional and behavioural disorders, who need adjusted 
implementation of education programmes with additional expert assistance or 
adjusted educational programs, i.e. special education programmes. 

  

Article 4 of this Act defines the objectives and principles for the education of children 
with special needs. The education and training of children with special needs is based 
on objectives and principles defined by laws for individual areas of education, and on 
the following objectives and principles: 

◦ ensuring the child's best interests, 

◦ integrity and complexity of education, 

◦ equal opportunities and respect for the diverse needs of children, 

◦ involvement of parents, adoptive parents, foster parents and guardians 
(hereinafter referred to as parents) in the placement process and forms of 
assistance, 

◦ an individualized approach, 

◦ interdisciplinarity, 

◦ maintaining the balance between different areas of a child's physical and 
mental development, 

◦ directing children to a suitable education program as soon as possible, 
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◦ immediate and continuous support and professional assistance in education 
programs, 

◦ vertically integrated programs, 

◦ organizing education as close to the place of residence as possible, 

◦ ensuring adequate conditions that enable optimal development of each child. 

  

In Slovenia, the training and education of children with special needs is carried out by 
the following programs: 

◦ adapted preschool programs with adjusted implementation and additional 
expert assistance, 

◦ adapted program for preschool children, 

◦ education programs with adjusted implementation and additional expert 
assistance, 

◦ adapted education program of an equal educational standard, 

◦ adapted education program of a lower educational standard, 

◦ special education programs for children with moderate, severe or profound 
intellectual disabilities and other specialized programs (hereinafter: special 
education programs), 

◦ tutoring programs. 

   

Education programs with adjusted implementation and additional expert assistance 
and adapted education programs of an equal educational standard must guarantee to 
children with special needs the opportunity to obtain an equivalent educational 
standard, as is provided by education programs for elementary, vocational and 
professional education and general secondary education. 

 For those children with special needs, who, according to the type and degree of their 
disability, disorder or deficit, are unable to achieve the educational standard according 
to the elementary school education program, an adapted education program of a 
lower educational standard is accepted, and a specialized program for children with 
moderate, severe or profound intellectual disabilities.  
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For those children with special needs, who are directed towards a program with 
adjusted implementation and additional expert assistance for preschool children, the 
organization and manner of implementing the preschool program can be adapted, and 
these children can be provided with additional expert assistance, depending on the 
type of special need or disability. Organization of the program, examination and 
assessment of knowledge, level of progress, and class schedules can be adapted to 
those children with special needs, who are directed towards education programs with 
adjusted implementation and additional expert assistance, depending on the type and 
degree of their disability, disorder or deficit.  

  

Additional expert assistance is provided for children with special needs who are 
directed towards preschool programs with adjusted implementation and additional 
expert assistance, or towards education programs with adjusted implementation and 
additional expert assistance, and, in exceptional cases, for those directed towards 
other education programs for children with special needs. Additional expert assistance 
can be carried out as: 

◦ assistance in overcoming a disability, disorder or deficit, 

◦ advisory service, 

◦ learning support. 

Learning support is provided only in primary schools and in lower and middle 
vocational education programs, in the case of a long-term illness, due to which the 
child was absent from school for two months or more, as well as in other secondary 
education programs. 

  

Additional expert assistance is carried out individually or collectively in the department 
or outside of the department in the educational or social service institution. If 
additional expert assistance cannot be provided in accordance with the preceding 
paragraph, it may also be offered to the child at home. As a rule, additional expert 
assistance is carried out on a weekly basis. If established by appropriate expertise, 
additional expert assistance may also be carried out in a concentrated form and 
occasionally under the conditions laid down by the minister responsible for education 
(hereinafter: the minister). The total number of hours of additional expert assistance 
may not exceed five hours per week, of which at least one hour of advisory services 
should be provided. For blind and partially sighted children or children with multiple 
disabilities referred to in Article 2 of this Act, a greater number of hours for 
overcoming deficits may be apportioned, but no more than three additional hours per 
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week, generally during the early education period. The scope and method of 
implementing additional expert assistance is determined by the decree on placement 
in accordance with the rules adopted by the minister, while the manner of 
implementing additional expert assistance is defined in more detail by the 
individualized program of education (hereinafter: individualized program). 

Article 10 of the Placement of Children with Special Needs Act defines the material 
conditions for implementing special needs education. Thus, the law provides that: 

◦ for children with special needs, who are directed towards preschool 
programs and education programs with adjusted implementation and 
additional expert assistance as well as adapted programs and specialized 
programs for children with moderate, severe and profound intellectual 
disabilities, it is necessary to adjust the space and aids in accordance with 
instructions for an adjusted implementation of programs, and in accordance 
with adapted programs; 

◦ aids, without which children with special needs cannot be integrated in the 
education program, are provided by the founder of the public institution, if 
they are not provided for by other regulations, and if the child cannot use 
the same aid at home and in the educational institution due to objective 
reasons; 

◦ severely physically impaired and blind children, who are directed towards 
preschool programs and education programs with adjusted implementation 
and additional expert assistance, may be appointed a permanent or 
temporary escort for physical assistance during the implementation of 
educational activities; 

◦ children with long-term illnesses, partially sighted children or children with 
impaired visual function, children with autistic disorders and children with 
emotional and behavioural disabilities may exceptionally be appointed a 
temporary escort on the basis of criteria determined by the minister. 
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NATIONAL STATISTICS ON SPECIAL EDUCATION 
 

Turkey   
 

Type of 
School 

School 
Class 

Institu
tion 

Number of Students  Teacher  Classr
oom 

Total  Male  Femal
e 

Total  Male  Femal
e 

 

Total of 
Special 
Education, 
Formal 
Education 

1.395 
353.6

10 
224.7

28 
128.8

82 
12.84

6 
5.510  7.336  8.453 

Kindergartens 
within Special 
Education 
Schools 

145  1.113  708  405  325  32  293  264 

Inclusive 
Education 
(Pre-primary) 

-  2.601  1.711  890  -  -  -  - 

Primary 
School 
(Hearing-
Impaired) 

35  674  425  249  174  65  109  292 

Lower 
Secondary 
School 
(Hearing-
Impaired)  

35  1193  699  494  501  278  223  234 

Primary 
School 
(Visually-
Impaired) 

17  494  291  203  161  54  107  44 

Lower 
Secondary 
School 
(Visually-
Impaired) 

17  702  408  294  300  172  128  253 

Primary 
School 
(Orthopedic-
Impaired) 

3  313  159  154  49  8  41  58 

Lower 3  393  229  164  59  16  43  75 
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Secondary 
School 
(Orthopedic-
Impaired) 
Primary 
School (Light 
Levels of 
Educable 
Mentally-
Impaired) 

33  790  501  289  171  49  122  236 

Lower 
Secondary 
School (Light 
Levels of 
Educable 
Mentally-
Impaired) 

42  1432  890  542  521  222  299  152 

Training 
School of 
Special 
Education (I. 
Grade) 

306  9.313  6.108  3.205  2.047  844  1.203  2.460 

Training 
School of 
Special 
Education (II. 
Grade) 

305  8.060  5.166  2.894  2.045  894  1.151  791 

Private Special 
Education 
Primary 
School 

17  75  42  33  205  53  152  296 

Private Special 
Education 
Lower 
Secondary 
School 

8  35  15  20  20  4  16  61 

Special 
Education 
Class (Primary 
School) 

-  23.30
5 

15.06
5  8.240  -  -  -  - 

Special 
Education 
Class (Lower 
Secondary 
School) 

-  22.51
0 

13.94
8  8.562  -  -  -  - 

Inclusive 
Education -  105.0

96 
67.54

4 
37.55

4  -  -  -  - 
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(Primary 
School) 
Inclusive 
Education 
(Lower 
Secondary 
School) 

-  108.7
53 

68.21
0 

40.54
3  -  -  -  - 

Special 
Education 
Vocational 
Upper 
Secondary 
School 
(Orthopedic-
Imparied) 

2  42  28  14  37  19  18  14 

Special 
Education 
Vocational 
Upper 
Secondary 
School 
(Hearing-
Imparied ) 

20  1.886  1.129  757  509  276  233  249 

Training 
School of 
Special 
Education (III. 
Grade) 

256  10.91
1  7.095  3.816  2.828  1.203  1.625  1.765 

Special 
Education of 
Vocational 
High School 
(Visually-
Impaired III. 
Grade) 

2  34  22  12  14  7  7  3 

Special 
Education of 
Vocational 
High School 
(Mentally-
Impaired III. 
Grade) 

147  12.50
6  8.107  4.399  2.870  1.307  1.563  1.198 

Inclusive 
Education 
(Upper 
Secondary 
Education) 

-  41.31
8 

26.19
7 

15.12
1      
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Table 1 – Turkey: Number of schools, students, teacher and classroom in Special Educations 
Institution [School year 2017/2018]  

 

Italy 
The data collected by school surveys - General data for the school year 2016/2017 
(Ministry of Instruction, University and Research)2 show that the total number of 
pupils with disabilities has increased by 8.3%, compared to the last figure published 
relative to academic year 2014/2015; this increase appears to be decidedly 
noteworthy particularly in the face of the 1.6% decrease in the total number of 
students attending Italian schools, recorded between the two years. The percentage 
of students certified on the total number of attending students is approximately 2.9% 
on average, on all school orders. 

Overall, it is evident that a process of growth in the inclusion of pupils with disabilities 
in the Italian school system has been underway for years; it must be found both in 
the increase in the number of students with disability certification, and in the 
consistent increase in the number of support teachers, in particular with permanent 
contracts, engaged in Italian schools. 

 

For the a. 2016/2017 pupils with disabilities attending Italian schools amounted to 
254.366, 2.9% of the total number of students close to 8.7 million (Table 1). Going 
into the details of the individual school orders, the nursery school presents, with 
28,138 pupils with disabilities, a percentage of the total attendants of 1.9%; in 
subsequent school orders the percentage of pupils with disabilities is higher: in 
particular in primary schools it is equal to 3.3% and in secondary school level I is 4%. 
With regard to upper secondary school, the percentage of students with disabilities 
stands at 2.5% of the total number of attending students. 

 

School  Number of 
disabled 
students 

% of 
disabled 
students 

Pre-school  28.138  1,9% 

                                                            

2 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/FOCUS_I+principali+dati+relativi+agli+alunni+con+disabilit%C
3%A0_a.s.2016_2017_def.pdf/1f6eeb44‐07f2‐43a1‐8793‐99f0c982e422 
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Primary school  90.845  3,3% 

First 
secondary 

69.470  4,0% 

Upper 
secondary 

65.913  2,5% 

Total  254.366  2,9%  

Table 2 - Italy: Number and percentage of disabled students 

 

 
Visual 

disability 
Hearing 

Disability 

Psycho-physical Disability 

Total  Intellectual  Motor  Other 

Preschool  1,5  2,9  95,6  58,3  5,5  31,8 

Primary 
school 

1,3  2,2  96,5  70,7  2,8  23,0 

Middle 
school 

1,2  1,9  96,9  71,6  2,6  22,7 

Secondary 
school 

1,9  2,8  95,3  64,2  4,2  26,9 

Total  1,5  2,4  96,1  67,9  3,4  24,8 

Table 3 – Italy: Percentage of students with disabilities – school and kind of disability – school 
year 2016/2017 (MIUR DGCASIS – Office for statistics and studies)  

 

96.1% of the total number of pupils with disabilities attending Italian schools, of all 
degrees, has a psychophysical disability: specifically, 67.9% have an intellectual 
disability, 3.4% a motor disability and 24.8% are carriers of another type of disability. 
1.5% have a visual impairment and 2.4% a hearing impairment. Pupils with 
intellectual disabilities represent the majority of pupils with disabilities, reaching 
70.7% of the total pupils with disabilities in primary school and 71.6% in secondary 
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school level I; in kindergarten and secondary school, they are on a smaller 
percentage, 58.3% and 64.2% respectively. 

 

Particularly interesting is, for the upper secondary school, to analyze how students 
with disabilities are distributed in different types of school. In high schools, the 
percentage of students with disabilities out of the total number of students is just 
1.2%, a low percentage compared to the average of upper secondary schools of close 
to 2.5%. It is evident that pupils with disabilities are more present in technical 
institutes with a percentage of 2% of the total number of pupils, and even more in 
professional/vocational institutions where the percentage of students with certification 
even reaches 6.1% of the total number of attending students 

 

Poland 

School type 

Kind of disability 

With 
Disabilities 

Coupled 

Blind  Visually 
Impaired 

Deaf  Hard of 
hearing 

Kindergarten  5.057  32  911  300  1.258 

Primary 
school 

16.751  97  4.781  809  5.672 

Junior high 
school 

4.788  36  1.267  279  1.682 

Secondary 
school 

6.814  151  1.586  733  2.024 

In total  33.410  316  8.545  2.121  10.636 

Table 4 – Poland: Number of students with sensory disabilities  
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School type 

Kind of disability 

Intellectua
l disability 
to a light 
degree 

Intellectua
l disability 

to a 
moderate 

or 
significant 

degree 

Socially 
maladjuste

d 

Threatene
d by social 
maladjust

ment 

With 
behaviora

l 
disorders 

Kindergarten  2.160  1.476  0  0  0 

Primary 
school 

23.116  9.237  677  5.305  57 

Junior high 
school 

10.574  4.733  1.708  4.445  0 

Secondary 
school 

10.536  6.775  868  1.086  0 

In total  46.386  22.221  3.253  10.836  57 

Table 5 – Poland: Number of students with intellectual and social disabilities  

 

School type 

Kind of disability 

Chronically ill  With mental 
disorders 

With motor 
disability, 
including 

with aphasia 

With autism 
including 

asperger's 
syndrome 

Kindergarten  0  0  7.175  10.456 

Primary 109  13  10.700  16.380 
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school 

Junior high 
school 

0  0  1.928  3.154 

Secondary 
school 

0  0  2.698  4.447 

In total  109  13  22.501  34.437 

Table 6 – Poland: Number of students with other disabilities  

 

School type 
Total number of 

disabled students 

Kindergarten  28.825 

Primary school  93.704 

Junior high school  34.594 

Secondary school  37.718 

In total  194.841 

Table 7 – Poland: Total number of students with disabilities  

 

Slovenia 
The collected data, obtained from the Ministry of Education, Science and Sport, 
indicates that the number of students with special needs has increased over the years. 
Compared to the share of students not assessed as having special needs, 0.16% more 
children with special needs were detected in 2015 than in 2012 with regard to the 
preschool period, 0.64% more were detected in the school year 2018/2019 than in 
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2015/2016 with regard to the primary school period, and 1.29% more children with 
special needs were detected in the school year 2018/2019 than in 2015/2016 with 
regard to the secondary school period.  

  

 

Year  Intellectual  Blind  Deaf  Physical  Emotional  Ill  Multiple  Total  % of 
disabled 

students 

2015  131  20  574  117  45  128  364  1.379  1,61 

2014  117  34  510  114  43  134  371  1.323  1,56 

2013  167  28  444  124  50  144  289  1.246  1,48 

2012  298  27  483  168  49  176  -  1.201  1,45 

Table 8 - Slovenia: Number of students with special needs in preschool 

Key: Intellectual – children with intellectual disabilities; Blind – blind and partially 
sighted; Deaf – deaf, hard of hearing, and children with speech and language 
disorders; Physically – physically impaired children; Emotional – children with 
emotional and behavioural disorders; Ill – children with long-term illnesses; Multiple – 
children with multiple disabilities. 

  

The data shown in Table 8 indicates that in the school year 2015/2016 there was a 
total of 85,701 children who attended kindergarten, and 83,107 in the school year 
2012/2013. The data indicates that the number of children has increased over the 
years (SY 2014/2015 – 84,957, SY 2013/2014 – 84,020), and that the share of 
children assessed as having special needs has also increased (0.16%). Among the 
data, the number of children with intellectual disabilities is a clear outlier, it was 
reduced by more than half in three years. The number of deaf and hard of hearing 
children has increased by almost a tenth. With respect to other disabilities, there has 
been a decrease in the number of children who are physically impaired and have long-
term illnesses, as well as a decrease in the number of blind and partially sighted 
persons. 
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Table 9 - Slovenia: Number of students with special needs in primary and secondary school 

Legend: Mental – children with mild intellectual disabilities; Deaf – deaf and hard of 
hearing children; Linguistic – children with speech and language disorders; Blind – 
blind, partially sighted and children with impairment of visual function; Physically – 
physically impaired children; Emotional – children with emotional and behavioural 
disorders; Long – children with long-term illnesses; Learning – children with specific 
learning disabilities; Autistic – children with autistic disorders; Multiple – children with 
multiple disabilities. 

  

Table 9 shows that, just like in the preschool period, the number of children in 
primary school has increased (2015/2016: 170,683, 2016/2017: 175,176; 
2017/2018: 179,186; 2018/2019: 183,892), as well as the number of students with 
special needs. In the school year 2018/2019, the number of students with special 
needs was higher by 0.64% than in the school year 2015/2016. The number of 
children with mild intellectual disabilities has increased by almost 600%, the number 
of children with multiple disabilities by approximately 50%, and the number of 
students with specific learning disabilities by one tenth. The number of deaf and hard 
of hearing students, physically impaired students and students with long-term 
illnesses, has decreased significantly. 

In the period of secondary education, too – where the number of students has been 
decreasing, before rising again in the last year (2015/2016: 74,831, 2016/2017: 
74,012, 2017/2018: 72,462, 2018/2019: around 73,200) – the number of children 
with special needs has increased (indeed, without fluctuations, as in the case of 
secondary school students with special needs), namely by 1.29%. The major 
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differences in the years shown include a rise mainly in the field of autism spectrum 
disorders, by just over half, and for students with multiple disabilities, by almost a 
tenth. In the period between the school years 2015/2016 and 2018/2019, the number 
of students with the following disabilities has decreased: physically impaired students 
(by half), students with emotional and behavioural disorders (by more than a half), 
and students with multiple disorders (by almost a tenth). 

 It is interesting that the preschool period notes the greatest number of deaf and hard 
of hearing children and children with multiple disabilities, while primary- and 
secondary school periods note the largest number of students with specific learning 
disabilities and students with multiple disabilities. The number of deaf and hard of 
hearing learners decreases considerably with the transition from kindergarten to 
school, and also with the transition from primary to secondary school. 
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NATIONAL REGULATION ON HOMESCHOOLING FOR DISABILITY 
 

Turkey 
Turkish Constitution forms the basis of domestic education service. In the 42nd Article 
of Turkish constitution it is stated that nobody shall be divested from education and 
training rights and necessary measures would be taken for the individuals, who need 
special education. In this context, some measures are taken for the students, who 
may not get out from home due to health problems, to provide them appropriate 
home training according to their level. 

The legal documents that guides domestic education practice is Ministry of National 
Education Education Services at Home or Hospital Directive, which came into force by 
the decision of Head Council of Education and Morality dated 03/02/2010. 

The purpose of that directive is to arrange process and principles of planning and 
execution of education services, which would be provided to pre-school and primary 
school students, who need special education and cannot benefit of it due to health 
problems, during their healing process in either hospital or at their home. 

The students who are in need of special education and provide a report that shows 
he/she cannot attend formal education at least for four months, may benefit of 
domestic education service. Parents, who want to benefit from domestic education 
services, must apply to the guidance and research center (RAM) that gives service 
within the neighbourhood of the registered school. There must be a letter from the 
school and petition of the parent besides of the student’s health report. 

After application by the parent, RAM visits their home to identify if the environment is 
appropriate for education. Parent Contract, including the roles and responsibilities of 
parents has to be signed by the parents during the visit. 

The Provincial/District Council of Special Education gives final decision for the student 
about receiving domestic education after the evaluation committee of guidance and 
research center evaluates and recommends him/her for domestic education service. 
One copy of the decision shall be sent to the school, where the student is enrolled, 
and one copy to parent and the last copy shall be sent to Guidance and Research 
Center. Whether the student will be able to benefit from the education service at 
home in that school year or not, is decided 30 days before the beginning of the 
academic year by the provincial/ district special education board by looking at the 
necessary conditions of the student who is in need of homeschooling. If the conditions 
are not met, the home training service is terminated and the decision is notified to the 
relevant RAM and the school. 

Planning of home education service shall be made by district/provincial board of 
special education. In this plan is developed according to the individual needs and 
house environment. The weekly hours of courses must be at least 10 hours and are 
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determined according to their education program, shall be decided for the students 
who shall receive home education service. 

The teachers are assigned to certain hone education service, in line with the plan 
made by District/Provincial Board of Special Education Services, be by 
Provincial/District Administration of National Education. The process of assigning 
teachers starts when the home education decision arrives at the school in which the 
student is enrolled. Special Education teachers or other teachers, who are assigned in 
the same or other schools of the district/province, are assigned to implement lessons 
according to specificity or needs of the student. Additional course fee shall be paid by 
25% raise to official teachers who are assigned for domestic education services, 
according to 176th Article of Civil Servant Law. 

 

For the teachers is compulsory to implement educational programs already applied in 
their school/institution. However, IEP units may develop Individualized Education 
Programs, in certain subjects, according to learning performances and needs of the 
students. Individualized education programs are special programs, which are prepared 
for the purposes related with development, performance and needs of the students 
with disabilities and include support training services to these people. IEP is a 
program, which determines long term or short term aims, support services to be 
taken, methods and techniques to be used, the regulations and arrangements that are 
deemed as appropriate for the student upon the basis of student’s personal, social 
functional, and academic skills of the subject student.  

 

Education  Year  Homeshooling 
Students 

2014-2015  5.783 

2015-2016  7.196 

2016-2017  8.504 

2017-2018  9.157 

Table 10 – Turkey: Number of homeschooling students per school year 

Italy 

If a child presents particular pathologies that prevent him from attending school 
regularly and thus fulfilling the compulsory education, it is possible to request a home 
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education. This is a school service designed to guarantee compulsory school education 
for all those children with serious pathologies or disabilities who make it impossible for 
them to go to school or attend classes in accordance with the law of 18 December 
1997, n. 440 "Establishment of the Fund for the enrichment and expansion of the 
training offer and for equalization interventions" and the circular of the Ministry of 
Education n. 56 of 4 July 2003 which has as its object: "The school in the hospital and 
the home education service. Financial year 2003 Law n. 440/97 - Initiatives aimed at 
strengthening and qualifying the school integration offer of students admitted to 
hospital or followed up in day hospital. 

The home-based education service, which for the law is and remains temporary, 
moves from the constitutional principle of the realization of the right to education for 
all; it is activated for pupils who are unable to attend school for more than 30 days 
due to the disease and is aimed at ensuring the pupil's reintegration into the class to 
which s/he belongs; it is characterized as a particular way of exercising the right to 
education that allows already hospitalized students to continue their learning process 
at home, taking advantage of forms of flexibility and personalization. 

The school in the hospital and at home represents one of the new frontiers of 
education, a new formative offer, with an organization and methods that are certainly 
very different, if it occurs outside the walls of the class, but with the same purpose: to 
educate the man and the citizen of tomorrow. 

 

Home Education provides that all educational institutions must organize home 
teaching for all pupils of schools of all levels (excluding nursery school), who are 
subject to therapies that do not allow them to go to school for periods longer than 30 
days or have been hospitalized. This type of education must be guaranteed even if 
hospitalization or therapies are periodic, as long as they are over 30 days. 

Home Education must be guaranteed in the presence of hospitalization resulting from 
the following pathologies: 

◦ Onco-hematological disorders; 

◦ Chronic disabling diseases, which involve the periodic removal from the 
school; 

◦ Temporarily invalidating diseases or acute traumas; 

◦ Pathologies or therapeutic procedures that require prolonged 
immunosuppressive therapy, beyond the period of hospitalization, such as to 
prevent a normal relationship life, due to the increased risk of infections. 

The aforementioned pathologies must be certified by the hospital in which the student 
has been admitted, with the specification of the period of impediment to school 
attendance. 
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Home Education is managed by the competent regional school offices. 

To obtain home education, the family must present the request to the reference 
school, accompanied by the specific medical documentation. The School will prepare a 
training project for the pupil indicating the teachers and the hours of lessons provided. 
This project must be approved by the Academic Board and by the Council of the 
Institute and then presented, with all the medical documentation, to the Regional 
School Office. 

In the event that the student is admitted to a hospital with a school section, to speed 
up the procedure, it will be preferable for the teacher of the hospital school section to 
contact the student's institution of origin. If, on the other hand, the hospital does not 
have a school section, it will be the sending school that will have to contact the 
hospital for information on hospitalization and therapy. 

It should be noted that the teachers who will carry out the lessons at home will be 
teachers of the reference school who have given their willingness to carry out paid 
lessons at home with the fund of the educational institution. 

 

Home education is very different from parental education. If parents choose parental 
education for their disabled child, according to current Italian legislation, without 
exception, parental education can replace school attendance and guarantee the 
fulfillment of the obligation under two conditions: 

a) the parents, or those who take their place, who intend to provide directly for the 
education of the obliged, must demonstrate that they have the technical or economic 
capacity and give notice, at the beginning of each school year, to the competent 
authority (head teacher of one of the state schools of the territory of residence) that 
provides the appropriate controls (art. 111 Legislative Decree n. 297/1994; art. 1, 
paragraph 4, Legislative Decree April 15th 2005, n. 76) (CM 35710) 

b) Every year it is compulsory to take the exams. It is however possible that the 
examination tests are adapted to the situation of the individual disabled pupil and that 
they take into account the starting level and the possibilities of the child. 

 

It is important to note that according to the Judgment n. 226 of 2001 of the Italian 
Constitutional Court, for students with disabilities the institution of paternal education 
does not count as scholastic inclusion, even if it is an exercise of their right to study. 
Indeed, the Court maintains that pupils with disabilities do not have only a generic 
right to study, but expressly the right to inclusion into a mainstream class. 

 



 

 

 

Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling  2018-1-TR01-KA201-059459 

27 

 

Poland 
Separate legal regulations apply to children who cannot attend kindergarten or school 
due to health reasons. They are offered so-called individual teaching, which is carried 
out entirely at the student's home. 

Individual teaching is organized by the headmaster of a kindergarten or school 
attended by the child. When organizing this form of education, its scope and duration 
shall be determined by the headmaster in consultation with parents or the student, if 
he has reached the age of 18 in the course of education. 

The basis for organising this form of education is a decision on the need for individual 
one-year kindergarten preparation (applies to 6-year-old children, who in the Polish 
educational system are covered by the mandatory one-year kindergarten preparation) 
or a decision on the need for individual teaching (applies to children and adolescents 
aged 7 to 18). These certificates are issued by psychological-educational counselling 
centres, after prior diagnosis of the child, including medical diagnosis. The certificates 
are issued for a specified period of time. If the student needs further individual 
support and education at home, further certificates are issued. 

In the case of pre-school education, the education of a pupil in his/her home is 
provided by one or two teachers of the pre-school attended by the child, appointed by 
the headmaster of the institution. The teacher comes to a child's home at hours 
agreed with the parents every day or several times a week (at least twice a week), 
conducting educational classes on the core curriculum for this stage of education. The 
total weekly number of hours that a teacher implements in a child's home may not be 
less than 4 and more than 6. The specific number of hours is decided by the 
headmaster of the kindergarten. 

In the case of school education, classes are taught by teachers of particular subjects, 
and in classes I-III (early school education) by one or two teachers. 

Individual teaching at the student's home includes all subjects that are obligatory for 
students at a given stage of education. Teachers implement the content of the core 
curriculum for individual subjects, but adapt it to the specific needs of students. The 
principal, in consultation with parents and teachers, agrees on a weekly timetable for 
the student. The total number of hours per week, as specified in the regulations, for 
pupils in grades I-III is from 6 to 8 hours, in grades IV-VI from 8 to 10 hours; in 
grades VII and VIII of a primary school from 10 to 12 hours; in secondary schools 
from 12 to 16 hours. These limits may be increased by the principal if the local 
authority that runs the kindergarten or school agrees to do so. The principal may also 
reduce the number of hours of study for a student on the basis of his or her health. 
These hours must be appropriately divided by the principal between the different 
subjects. During the week, classes are held for 2 days (classes I-III) or 3 days (other 
educational stages). Students are classified in mid-year and annual grades. 

Teachers educating a child in his/her family home are obliged to observe the 
functioning of the child/ pupil in terms of the possibility of his/her participation in pre-
school or school life. If the state of health of the child allows it, the Head of a 
kindergarten or school should ensure that the child has contact with other pupils and 
participates in the life of the school, e.g. in activities developing interests and talents, 
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pre-school or school celebrations and events, as well as in selected pre-school or 
educational activities. If the health of the child improves, the principal will, upon 
application by the parents and the appropriate medical certificate, discontinue 
individual teaching and the child will return to kindergarten or school and continue 
education with the other children/students. 

The regulations governing individual teaching are contained in the Regulation of the 
Minister of National Education of 9 August 2017 on individual obligatory annual pre-
school preparation of children and individual teaching of children and adolescents. 

 

Slovenia 
According to the Placement of Children with Special Needs Act, children with special 
needs (Article 21), have the possibility of being homeschooled. The placement 
committee can direct the child with special needs, at the request of the parents, to 
homeschooling, provided there are reasonable grounds for such a decision, and 
provided that certain conditions are met, which are defined in the Regulations on 
Homeschooling of Children with Special Needs at the Level of Primary Education. A 
child with special needs who is homeschooled is also entitled to certain funding, 
according to the law.   

  

Homeschooling of children with special needs is governed by the Regulations on 
Homeschooling of Children with Special Needs at the Level of Primary Education 
(Official Gazette of the Republic of Slovenia Nr. 10/2012). The regulation says that the 
right to homeschooling is granted to those children with special needs, who are 
directed by the placement committee into:     

◦ education programs with adjusted implementation and additional expert 
assistance, 

◦ adapted education programs of an equal educational standard, 

◦ adapted education programs of a lower educational standard, or 

◦ special education programs. 

The grounds on which the placement committee may propose the homeschooling of a 
child with special needs are laid down in Article 4 of the Regulations, which says that a 
child can be homeschooled if he/she is unable to attend classes due to their disability, 
disorder or deficit, and if he/she can achieve the goals or standards of knowledge 
defined by the curricula more easily due to an individualized approach. 
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According to Article 5 of the Regulations, parents must meet two conditions in order to 
perform homeschooling: 

1. to provide an operator who meets the conditions for the implementation of 
education programs for children with special needs in accordance with the law 
governing the organization and financing of education and other regulations. 
This means that the homeschooling of children with special needs can only be 
performed by someone with appropriate education (teacher qualifications and 
special pedagogical education) and the status of a private teacher. 

2. to provide the equipment or didactic tools necessary for achieving the 
objectives and standards of knowledge defined in the curricula. 

Parents have to submit their application for homeschooling to the regional unit of the 
Institute of Education of the Republic of Slovenia for at least six months before the 
start of the school year. You can read about the entire process of exercising the right 
to homeschooling in the Regulations, where you can also find detailed information 
about the testing and assessment of knowledge. 

The Placement of Children with Special Needs Act states that a child will also be 
provided with financial funds in the amount equal to that, which the state or local 
community provide to a school for the education of one child. The Ministry of 
Education shall monthly indicate the amount to the school in which the child with 
special needs is enrolled, and the school must conclude an agreement on the financing 
of homeschooling with the provider or providers of a publicly valid program that is 
being implemented at home. 

 

Austria 
Homeschooling is legal and regulated by the Austrian government at the local level. 
According to the Compulsory Education Act of 1985, Austria’s compulsory education 
requirement can be fulfilled through “domestic education”. Domestic education (home 
education) is considered a form of private schooling. Private schools must be “at least 
equivalent” to the public school, which is evaluated through an examination at the 
public school at the end of each year. Parents do not need any special qualifications to 
instruct their children at home, but they must inform the “Bezirksschulrat” (district 
school board) before the start of the school year of their intent to homeschool their 
child. A school board may prohibit a family’s right to homeschool only if the home 
school instruction is not “equivalent” to the education provided in the public school. If 
a family’s decision to homeschool is prohibited, it is possible to appeal the decision of 
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the district school board and go before the “Landesschulrat” (governing education 
body). 

Students with special needs or with special educational needs may be educated either 
in integrated classes or in special schools geared to specific disabilities. Parents have 
the right to choose between these two forms of organisation. Pupils with special 
educational needs can be taught in integrated classes at primary school, general 
secondary school, new secondary school, the lower level of academic secondary 
school (AHS) and since 2012 at prevocational school and the one-year secondary 
home economics school. Three models of joint education are applied: 

◦ Inclusive classes: pupils with and without SEN are instructed in all lessons 
by a team of teachers. 

◦ Classes with support teachers: mainstream classes where one or two pupils 
with special educational needs receive additional support from a special 
school teacher for a few hours per week (depending on their disability). 

◦ Co-operation classes: primary, lower-secondary and pre-vocational school 
classes are generally separate from special school classes in terms of 
organisation. The teachers involved agree upon a plan according to which 
pupils are taught together, either some of the time or all the time. 

Special Education Centres have the task of provide and coordinate all special needs 
education measures to ensure that learners with special educational needs can be 
educated in mainstream schools in the best possible way through inclusive education. 

The mobile special education service provides support for pupils with diverse 
disabilities through advisory and support teachers for pupils with visual and hearing 
impairments, behavioural difficulties, and speech disabilities, and for learners in 
hospital. This additional service is provided outside the classroom depending on the 
learner’s needs. 

 

Bulgaria        
In Bulgaria the homeschooling is regulated by the law on pre-school and school 
education – LPSSE. The homeschooling is considered a form of individual training and 
can be organized for: 

◦ Pupils of compulsory school age who, for health reasons, can not be trained 
on a daily basis; 
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◦ For talented children of compulsory school age, following a decision of the 
Pedagogical Council; 

◦ Persons over 16 years of age. 

The documents required to activate the procedure are: medical record, evaluation 
from experts, application for a willingness to move to another form of parental and / 
or student education. The first step to be taken is to make a request to the school 
principal to change the form of teaching. This is done by submitting an application by 
the parents (or guardians) stating the reasons why the transition from the 
mainstream system to the separate form of study is required. The nature of the 
reason given must be substantiated by the relevant document that certifies it, in case 
of health reason a medical document has to be issued by the competent authority. 

After examining the application and assessing whether the reasons stated correspond 
to the conditions, the school principal decides whether the student should continue 
his/her training in the independent form. 

The Ordinances 10 on “Organization of Activities” and 4 on “School Organization” 
state that the individual curriculum is developed specifically according to the student's 
needs with a combination of attendance and non-attendant form and the possibility to 
reducing the number of hours of selected disciplines in the context of the student's 
personal development. 

Article 22 rules the place to conduct the classes and the schedule by dates and hours, 
the specific teaching methods and the methods for verifying and evaluating 
development (not based on achievements). 

According to article 36 of LPSSE the individual form of training includes study hours, 
ongoing assessment examinations on the learning. In cases where the student can not 
attend school, classes are held in his or her home or in hospital, and in the case of 
particular needs in the Centers for Support of Personal Development. 

There may also be a form of distant education (Article 38, LPSSE) based on 
Information and Communication Technologies. 

Articles 71 and 73, as well as Articles 102 to 108 of the “Ordinance on Inclusive 
Learning” regulate types of support and specialists: a combined form of education is 
possible. The Ordinance also defines the requirements for an appropriate architectural 
environment to be created in order to allow more children to attend educational 
system. 
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Great Britain3 

According to the Home Education New Special Educational Needs (SEN) Code  of 
Practice Under section 7 of the “Education Act” 1996, parents have the right to 
educate children, including children with disabilities, at home. Home education must 
be suitable to the child’s age, ability, aptitude and special needs. Local authorities 
should work in partnership with and in support of parents to ensure that the special 
educational needs of these children are met. Especially where the local authority 
already knows the children have educational needs or the parents have drawn the 
children’s special needs to the authority’s attention.  

Local authorities do not have a duty under section 22 of the “Children and Families 
Act” 2014 to assess every home educated child to see whether or not they have 
disabilities. The high needs block of the Dedicated Schools Grant is intended to fund 
interventions for all relevant children and young people in the authority’s area, 
including home educated children. Local authorities should fund the special needs of 
home educated children where it is appropriate to do so. Guidance is available to local 
authorities from the Department for Education on funding provision for home 
educated children. 

In cases where local authorities and parents agree that home education is the right 
solution for a child or young person with an Education Health and Care plan, the plan 
should make clear that the child or young person will be educated at home. Then the 
local authority, under Section 42(2) of the “Children and Families Act” 2014, must 
arrange the special educational interventions set out in the plan, working with the 
parents. Under Section 19 of the Act, a local authority must have regard to the views, 
wishes and feelings of the child and his/her parents. In cases where the Education 
Health and Care plan gives the name of a school or type of school where the child will 
be educated and the parents decide to educate at home, the local authority is not 
under a duty to make the special educational provision set out. It should amend the 
plan to name the type of school that would be suitable but state that parents have 
made their own arrangements under section 7 of the Education Act 1996. The local 
authority must review the plan annually to assure that the interventions set out in it 
continues to be appropriate and that the child's needs continue to be met.  

When the parents decide to home educate, they must notify the school in writing that 
the child or young person is receiving education otherwise than at school and the 
school must then remove the pupil's name from the admission register. If the school 
is a special school, the local authority must give consent for the child's name to be 
removed, but this should not be a lengthy or complex process. There is no provision in 
law for a ‘trial period’ of home education. Local authorities do not have the right of 
entry autonomously to the family home to check if the intervention made by the 
parents is appropriate. 
                                                            

3 https://www.gov.uk/government/publications/send‐code‐of‐practice‐0‐to‐25 
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In some cases a local authority can conclude that, even after considering its power to 
provide support to home educating parents, the educational intervention that is or 
could be made for a child or young person with an Educational, Health and Care plan 
does not meet the child or young person's needs. The local authority is required to 
intervene through the school attendance order framework “if it appears […] that a 
child of compulsory school age is not receiving suitable education”. The serving of a 
school attendance order is a last resort if all attempts to improve provision are 
unsuccessful. “Suitable education” means efficient full-time education suitable to the 
child or young person's age, ability and aptitude and to any disability he/she may 
have. 

Parents may also home educate children who have special educational needs but do 
not have Education, Health and Care plans. As with children and young people with 
Education, Health and Care  plans, local authorities should work with parents and 
consider whether to provide support in the home to help the parents make suitable 
provision. Information about the right to request an Education, Health and Care  
assessment and the right to appeal should be available to all parents including those 
who are considering home education because they feel that the special educational 
support being provided in the school is insufficient to meet the child or young person's 
needs. 

Young people may also be educated at home in order to meet the requirement to 
participate in education and training until the age of 18. Local authorities should 
involve parents, as appropriate, in the reviews of EHC plans of home-educated young 
people who are over compulsory school age. 

 

Hungary 
The Hungarian laws allow parents to teach their children as private students at home 
as long as they generally follow the state curriculum and have children examined 
twice a year. Homeschooling is legal in Hungary under certain conditions, but is still in 
its beginning stages. It made its official beginning in 2000. 

Due to the its structure, the Hungarian education system usually separates the 
children living with a mental disability. In accordance with the Law on Public 
Education, the Committee of Experts delegates children into one of the following three 
forms of education: 

◦ mainstream, normal curriculum school 

◦ special curriculum school or 
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◦ become a private student 

The Law on Public Education prescribes two types of obligations: compulsory 
education or training obligation. The training obligation, in practice implies the 
compulsory participation of the disabled children in development preparation. The 
state is obliged to provide to every child school education, except for children living 
with a serious, multiple disabilities. So special education actually exists in a two-level 
system. It is the diagnosed level of the child’s mental disability to decide whether 
he/she can fulfill his/her compulsory education with other children, or, in case of a 
serious, multiple mental disability, he/she is provided with developmental preparation 
alone or with special care in a group of four or five people. 

Children living with a mental disability, who are identified as “educable” can be 
provided with 20 hours of lessons per week and at the end of the educational path 
they can get a diploma or a certificate. Usually these students are enrolled in special 
education institutions. 

For the  disabled children diagnosed as “trainable” – usually those living with serious, 
multiple disability – there are no traditional educational opportunities provided, not 
even in the framework of a special education system. Children involved in 
developmental preparation receive a training of three-five hours a week. This minimal 
number of lessons does not guarantee the highest degree of their development. The 
training usually takes place at the child’s residence. The child participating in a 
development preparation is entitled for three hours of individual care a week or five 
hours a week of group session. 

It is the responsibility of Professionals Committee to provide special needs teachers 
offering preparation. The development of such children however is often left to the 
parents or the carers. As a consequence one of the parents has to the stay at home, 
losing the job and lowering the family income.  

Moreover, several children identified as obliged to compulsory education does not get 
any kind of service at all, not even basic developmental preparation. According to the 
estimations, about 2000-2500 children living with a serious mental disability and/or 
multiple disabilities are excluded from education, which violates their right included in 
the Constitution. 

One of the most debated questions of public education is that of how can those 
children living with a multiple disabilities be educated and by whom. Special schools 
have not been prepared for the specialized needs of such children. Pedagogues cannot 
create a proper learning environment in which they could prevent the drop-out of 
these children. Therefore children living with a combination of such multiple 
disabilities often fall out of the education system. 
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Lithuania  
If a child presents particular pathologies that prevent him/her from attending school 
regularly and thus fulfilling the compulsory education, it is possible to request a home 
education or learning in hospital. This is a school service designed to guarantee 
compulsory school education for all those children with serious pathologies or 
disabilities who make it impossible for them to go to school or attend classes in 
accordance with the law of 26 September 2012, n. V-1405 "Confirmation of 
organization course for teaching hospitalized students” and the circular of the Ministry 
of Education Lithuanian Republic. 

Students’ learning in hospitals or any other health care institution is organized by a 
hospital school or Municipality executive institutions or any appointed comprehensive 
school (the so-called hospital school). Teaching starts on the second day after being 
hospitalized. Bed-tied students learn independently, teachers provide personal 
consultations. Each of such consultations is no longer than 20-30 minutes. The 
students, who are allowed by doctors and are willing to follow distant learning mode 
can do that in a school, which provides such services. 

Home-based teaching or Home Education is assigned to such students, who due to 
various diseases, or pathologies, or traumas are unable to attend regular schools. 

Home Education provides that all educational institutions must organize home 
teaching for any student of schools of all levels (from primary to secondary), who are 
subject to therapies that do not allow them to go to school for periods longer than 30 
days or have been hospitalized. This type of education must be guaranteed even if 
hospitalization or therapies are periodic, as long as they are over 30 days. 

The teaching duration is decided on individual basis. However, it cannot exceed 12 
months.  The homeschooling organization has to follow this process: 

1. Home education is organized by the school which the student is enrolled. 

2. Parents write an application to the school principal for home education. Doctor’s 
reference has to be enclosed. 

3. The school prepares teaching plan, coordinates with parents the timetable, not over 
4 lessons a day. 

4. The school provides necessary textbooks. 
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5. At least once a trimester or a term the student’s learning results are discussed in 
Child’s Welfare Committee. 

Distant learning is also applied in Lithuania. This mode of learning can be used by 
citizens of Lithuania, aged 7-18, who temporarily do not reside in the country. This 
mode is organized by Vilnius Ozas gymnasium. The school offers direct (simultaneous) 
teaching, flexible timetables, as well as flexible consultations and deadlines. Skype 
program provides regular and high-quality teaching, including professionally prepared 
e-lessons. Having successfully finished the course, students get certificates or 
graduation diplomas, recognized by the State. When students come back to Lithuania 
they can attend regular schools and continue their education without doing any 
additional tests or taking additional exams. 

 

Netherlands 
In the Netherlands, homeschooling is not a recognized form of education and every 
child is subject to compulsory education from his/her fifth birthday, with exemptions: 

◦ the child is physically and/or mentally unfit for school education, 
◦ the parents have reservations about the religious and/or philosophical 

direction of education in all schools with appropriate education at a 
reasonable distance from the home, 

◦ the child is enrolled in and regularly visits a foreign school  

Many in the first group and all in the second group are home schooled. Until 1969 
homeschooling was a recognized form of education. 

 

Portugal 
In Portugal, the Ministry of Education regulated the special educational measures to 
be given to children and young people with cancer, with the aim of promoting the 
children's school success and their full inclusion, considering the specific conditions of 
each one. 

The measures may include special assessment conditions and attendance at school, 
individual and / or home educational support, personal or via computer means of 
distance communication; curricular adaptation, through the definition of an Individual 
Educational Program (PEI); and use of special compensation equipment. 

There is an ordinance (Portaria n° 350A/2017) that regulates the procedure to be 
adopted for the granting of special educational measures, as well as the conditions to 
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benefit from them and the regime of their implementation and monitoring, always 
guaranteeing the flexibility and adaptability necessary to apply to the circumstances 
of each specific case. 

Educational support measures are established by identifying the need that is carried 
out at the initiative of parents or caretakers, health services, teachers or other 
technicians or services that intervene with the child or young person. 

 The educational support to be given, depending on the specific needs of each child or 
young person, may consist of the following measures: 

◦ Special conditions of evaluation and school attendance; 

◦ Individual educational support in school, hospital or at home, in person or at 
a distance, using computerized means of communication; 

◦ Curricular adaptations and the evaluation process, namely through the 
definition of an Individual Educational Program (PEI); 

◦ Use of special compensation equipment. 

Parents or caregivers should participate in the development of the Individual 
Education Program and have access to all information about their student's learning. 

The planned educational support measures are mobilized by the school in which the 
student is enrolled or by a school of the proximity of the hospital in which the student 
is located if requested by the caregiver, in conjunction with the teachers in the 
hospital, and with the support of the services of the Ministry of Education, namely the 
General Directorate of School Institutions. 

Educational support must be requested by the parents or directors of the Head of the 
school where the student is enrolled. 

The mobilization of educational support depends on the presentation of the following 
documents: 

◦ Document proving the pathology; 

◦ Medical statement attesting that the clinical situation is compatible with the 
educational support to be provided; 

◦ Declaration of assumption of responsibility by the Head of Education. 

If the supports to be mobilized in this case are not available in the school where the 
student is enrolled, the request is sent to the General Directorate of School 
Institutions within a maximum of 10 working days. It is the responsibility of the 
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General Directorate of School Institutions to decide on the allocation of the support 
provided in the previous number, within a maximum period of 10 working days. 

The process of applying and evaluating the effectiveness of educational support 
measures is the responsibility of the group teachers or class leader, according to the 
level of education or teaching.  

Clusters of non-grouped schools and schools may enter into protocols and 
partnerships with public or private entities for compliance with the purpose of this 
ordinance. 

The Directorate General for Education, through the National Jury for Examinations, 
articulates with the schools the conditions for carrying out exams and examinations of 
the students evaluated in those circumstances. 

 

Romania 
Homeschooling is neither prohibited nor recognized. Homeschoolers currently report 
themselves to school officials as a private school. At this time, a family can teach their 
children at home and proof can be given that students are enrolled in an “umbrella” 
private school. Few families currently homeschool in Romania, since Romanian 
education law states that the only place for schooling is the public school system. It is 
not technically permitted for parents to educate students at home. An exception is the 
student who is sick or has some special physical or mental needs. 

In Romania, children with special needs have access to various types of education and 
can be enrolled, according to the type and degree of their disability, in special schools 
or can be integrated into mainstream schooling in groups/classrooms or individually. 
Special education and special integrated education is organised across all levels of the 
preuniversity education, according to the type and degree of impairment, thus: 
mental, hearing, seeing, locomotive, associated. Special education and special 
integrated education is an integral part of the Romanian national education system 
and it offers educational programmes to all students, adapted to the degree of 
disability and development needs. Normative documents in the field of education, in 
general and in special education, in particular, observe the stipulations of the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, signed by Romania on 
September 26th, 2007. The Constitution and laws that govern Romania do not limit 
access to education for students with impairment. Inclusive education was adopted in 
Romania since the 1990s, by respecting diversity, initiation and practical 
implementation of school and social life access and participation of all children 
categories. At the moment, about half of the disabled pupils are schooled in the 
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mainstream education. Each school can decide in the teaching council on the 
curriculum plan to be applied, depending on the type and grade of disability. Some 
special needs schools can apply the same curriculum plan as the mainstream schools, 
adapt it or structure it differently. 

The policy of the Romanian Government regarding special education for 
children/pupils with disabilities was directed towards several primary directions in 
order to enrol and maintain in school all students with special educational needs, in 
general and those with disabilities, in particular: 

◦ School debut of all children in the mainstream school closest to the child’s 
home. In order to ensure access to the teaching-educational process 

◦ Maintaining children/pupils in mainstream schools by offering educational 
services, speech therapy and psychopedagogical counseling for those having 
learning difficulties, difficulties of adapting and integration, or those having 
abnormal behavior; 

◦ Transferring to a mainstream school of those pupils from a special needs 
school which do not fit the purpose of this type of education, received a 
wrong diagnosis or those making evident progress as a consequence of the 
educational activity.  

At graduation, the pupils of these special needs schools take the national 
examinations (tests, baccalaureate or graduation exam) as do the graduates of the 
mainstream education. In their case, facilities and adjustments of the organising and 
deployment exam methodologies are mentioned. For each pupil with acute, severe, 
profound or associated deficiencies, a personalised intervention plan is elaborated, 
including specific objectives meeting the needs and the individual development 
abilities. 

 

Spain - autonomous region of Castilla y Leon 
The community of Castilla y Leon has attribution, through its Statute of Autonomy, 
and competences in matters of Education, Health and Social services. The Statute of 
Autonomy of Castilla y Leon region (Castilla y León) was approved by the Organic Law 
4/1983, amended in March 1994, January 1999 and December 2007. Article 13 from 
Castilla y Leon Statute of Autonomy recognized on its first point the right to a quality 
education that favors comprehensive and equal opportunities. The second point of 
article 13 establishes the right to health protection. 
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Organic law of Education 2/2006, from 3rd May, establish on its title II to the “Equity 
in Education” on which it is contemplated that Educational Administration will provide 
resources and needed measures when pupils/students will need educational attention 
up to the ordinary. 

The IV Health Plan of Castilla y Leon region, approved on year 2016 includes the 
European strategic named “Health in all policies”, that means a transversal strategy 
for including health improvement and equity as a shared objective in all sectorial 
policies. From the other side, the II Plan of attention to diversity of education of 
Castilla y Leon region, approved on the year 2017 consolidates an educational model 
on which prevails the right to education to all student, considering their diversity, 
guaranteeing their inclusion and favoring flexible schooling modalities for really 
adapting to different circumstances and needs and therefore improving quality in 
education. 

The law that regulates measures aimed to give answer to students who have health or 
socio-health needs is ORDEN EYH/315/2019, of 29th March (it appeared at Castilla y 
Leon Official bulletin- BOCYL-, on 4th April 20194) Before this regulation, educational 
attention to children with health related needs was developed by agreements between 
Regional Ministry of Education and Regional ministry of health. 

This new regulation is an example of educational policies of equity and social cohesion 
as it constitutes an interdisciplinary legal framework that reached to include 
interinstitutional actions belonging from three Regional Ministries, named Education, 
Family and equal opportunities and Regional Ministry of Health working under a close 
coordination in order to be in a position of giving an integral attention to pupils and 
students that presents sanitary or health related educational needs during their 
schooling. 

Chapter IV of the Order is dedicated to educational attention while in hospital 
(classroom at hospital). Depending on the number of students and their different kind 
of needs there can be until 3 different types of classrooms at hospital: ordinary, 
specific and educational “day hospital” classrooms, this last is aimed to students who 
attend (prescribed by doctors of the psychiatric service) to the hospital day center 
during schooling periods . 

No matter how long children stay in hospital, they will be legally schooled on their 
ordinary school and attending by teachers at hospital. Educational attention in the 
hospital will have a flexible character as it will be adjusted to the academic and health 
development of the child. 

                                                            

4 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/04/pdf/BOCYL‐D‐04042019‐1.pdf 
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Pupils and students while in hospital will have an individual educational programming, 
prepared by teachers from the school students belong from. Teachers from the 
reference school will be coordinated with those teachers at hospital that will in charge 
of implementing the individual educative program and its evaluation while in hospital. 
Teachers in hospital have also between their functions to promote personal and 
emotional balance of the hospitalized children, facilitating them assess in order to 
reduce the anxiety the situation could be generating on the child. They will also 
promote communication between children in hospital and their classmates so they will 
not feel isolated and teacher in hospital will also act as mediator between parents and 
the school. 

Coordination between teachers from the classroom in hospital and teachers from the 
schools children belong to, will be at least once each two weeks. Besides that, once a 
month teacher that works on the classroom at hospital will send an individualized 
follow-up report to the reference school. Once children finish the hospitalization 
teacher will inform to the reference school about the convenience of organizing 
welcoming activities in order to facilitate the inclusion of the student to his/her 
ordinary classroom. 

Chapter V of the order referrers to home education, aimed to give continuity to the 
learning process of students who, under medical prescription, must remain at home 
without being able to attend the educational center. This attention will cover the 
academic, psychological, emotional, family and social fields. Circumstances under 
which students can be requires home education (under medical prescription): 

◦ Students who due to chronic illness can not attend the school for 6 or more 
consecutive days in a month, for at least six months. 

◦ Students who due to prolonged illness or traumatic injuries can not continue 
with their regular attendance at school for longer than one month. 

Students at home education will have an individual educational programming, 
prepared by their teachers. Depending to the grade, a primary or secondary school 
teacher will go to the student’s home to develop the individual educational program. 
Teachers that attend children at home education must be continuously coordinated to 
tutor teacher at the reference school. Besides that coordination once a month, the 
teacher that works at home education will send an individualized follow-up report to 
the reference school. They will also promote communication between the child that is 
at home and his/her classmates so the child will not feel isolated and teacher 
responsible for home education will also act as mediator between parents and the 
school of reference. 
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Parents need to submit a request of Home education when the child is under some of 
the related circumstances. They need to provide the medical report explaining why 
the pupil can not attend to school and the probable duration of the convalescence, the 
identification of the adult that will be at home during the home education schedule 
and an educative report from the school of reference on which school will include the 
first draft for the individual program. The request must be presented to the Education 
Provincial Directorate. Important to explain that on each Educational Provincial 
Directorate they count with technical advisors for diversity that facilitate and help 
families with all the request process so advisors can favor all formalities with the 
school of reference so all the process for educational home request can be simple for 
families. These technical advisors for diversity are also permanently in contact with 
those teachers that work at schools in hospital so they can anticipate some cases that 
will later need home education. 

At the same moment parents request Home education they agree to respect the 
schedule with the teacher who will provide home education. Parents guarantee there 
will always be an authorized adult while the teacher is at home, family provide an 
adequate place where the student and teacher can be during the home education 
time. Parents also ensure an adequate coexistence while the home education teacher 
is at home. 

Educational Provincial Directorate has to answer to the request within 5 working days 
and the resolution will be notify to parents and to the school of reference. On the 
resolution, Educational Provincial Directorate will also inform about the name of the 
teacher responsible for the home education and the accorded schedule for it. 

 

Sweden 
Homeschooling is regulated by the Swedish school law 2010:800.  In Sweden there is 
a support function which is called home education/schooling and which exists for 
students who cannot participate in regular school work because they are sick or 
because of similar conditions. 

  

Teaching in this form is only for students who cannot participate in regular school 
work for a long time due to illness or other similar reasons. Teaching is done either in 
a hospital or at home. Teaching must, as far as possible, correspond to the teaching 
that the pupil cannot participate in. If the teaching takes place in the home, the same 
principal is responsible for the education as if the student had otherwise gone for the 
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teaching. In Sweden there are examples of the use of robotics to help students being 
in a hospital or at home to participate in the education.5 

In exceptional cases, students may receive tuition in the home for reasons other than 
being sick, but only for a shorter period of time. In that case, it is required that the 
home schooling is an adequate alternative to the education that the child would 
otherwise have received at school. It is the child's home municipality that decides 
whether the child will receive home education in these cases. 

 

Ukraine 
In the case of students who, for health reasons, cannot attend temporary or 
permanent educational institutions, the competent education authorities are obliged to 
provide home training. The list of diseases that give the right to study at home is 
determined in accordance with the procedure established by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine. 

The form of a home education agreement is approved by an authorized central 
executive body in the field of education. Education at home is based on agreements 
between the education management body, educational institution, study person and / 
or its legal representatives. 

Homeschooling is managed by the educational institution in which the student is 
enrolled or the nearest educational institution with public accreditation closest to the 
place of residence. The educators have to be trained on the basis of findings of the 
medical institution regarding children suffering from somatic diseases and on the basis 
of a psychological, pedagogic committee or a medical and social expert committee, in 
other cases.  

 

United States of America 
United States have more than 10 categories of disability. Most countries use the 
categorical approach with a range of 4-10 types of special needs. In ‘traditional’ 
societies, four categories/types of disability are usually recognized: physical disability, 
blindness, deafness, and mental retardation. Further, countries may also include non-
disabled individuals in special education needs categories; e.g., refugee children, 
gifted and talented children (who may also have impairments), and those with various 
learning difficulties and disadvantages that result in educational underperformance 

                                                            

5    https://www.barncancerfonden.se/press/robot-hjalper-barn-med-cancer-att-
delta-i-skolan/ 
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(e.g., street and working children, children from nomadic populations, children who 
have lost their parents through AIDS or civil strife, children from linguistic, ethnic or 
cultural minorities) . 

More and more families throughout the nation are choosing to home school their 
children, including their children with disabilities. Laws relating to the home schooling 
of children with disabilities vary from state to state. Because home schooling is an 
evolving practice, state laws are not always clear and may appear to be contradictory. 
As a consequence, the precise responsibilities of states and Local Education Agencies 
(LEAs) to provide special education services to home-schooled students are frequently 
contested in the courts. 

All states permit home schooling of students with disabilities. In some states, 
however, provisions are stricter than those for students without disabilities. Iowa, for 
instance, requires written permission of the local director of special education in order 
for a child with a disability to receive home schooling. California requires approval by 
the individual education program (IEP) team. Pennsylvania requires approval by a 
certified special education teacher or school psychologist. In Vermont, home schooling 
families of children with disabilities must describe in writing how appropriate support 
will be provided in lieu of traditional special education services. In North Dakota, the 
only children with disabilities who are legally permitted to receive home schooling are 
those diagnosed with autism. 

Most states also allow students with disabilities who are home-schooled to receive 
special education and related services at their local public school under arrangements 
such as dual enrollment described previously in this document. For instance, Idaho 
explicitly permits dual enrollment in general education courses by home-schooled 
students with disabilities. 
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ENGELLİ KİŞİLERİN EĞİTİMİ İLE İLİŞKİN ULUSLARARASI YASALAR VE
SÖZLEŞMELER

Okul, herkese eğitim hakkını garanti etmek ve tüm öğrencilerin kendi bölgelerine dahil
edilme sürecini ve tüm toplum için kaynak haline gelmelerini kolaylaştırmak için temel
becerilerin  geliştirilmesine  işlevsel  eğitim  fırsatları  sunmak  zorunda.  Engellilik
nedeniyle  (kalıcı  veya  geçici)  bir  öğrencinin  okula  devam etmesi  aslında  imkansız
olduğunda,  evde  veya  hastanede  sosyal  bağlama  odaklı  müdahaleler  geliştirmek
gerekir.

Engelli  çocukların  eğitim  hakkı  artık  İnsan  Hakları  Evrensel  Beyannamesi'nden
esinlenen mevzuatta  uluslararası  alanda tanınmaktadır.  İnsan haklarına ilişkin  tüm
ilgili uluslararası sözleşmeler, her türlü bireysel çeşitliliğe ek olarak, açıkça engellilik
de dahil olmak üzere herhangi bir ayrım yapmaksızın eğitim hakkını tanır.

Avrupa Konseyi'nin ve konseyde toplanan eğitim bakanlarının 31 Mayıs 1990 tarihli
kararına  göre,  engelli  çocuk  ve  gençlerin  ana  akım  okul  sistemine  entegrasyonu
konusunda, geleneksel eğitim sistemine entegrasyonun öncelikli bir tercih olması ve
tüm okulların engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekiyordu.

Avrupa Konseyi'nin ve Üye Devlet Hükümetlerinin 20 Aralık 1996 tarihli engelliler için
fırsat  eşitliği  kararı,  Üye  Devletlerin  sıradan  eğitim ve  öğretim sistemlerine  erişim
yoluyla  engellilerin  topluma  tam  entegrasyonunu  teşvik  ettiği  ve  desteklediği
konusunda ısrar etti.

"EngelliLerin  Hakları  Sözleşmesi  ve  İsteğe  Bağlı  Protokolü(A/RES/61/106)13  Aralık
2006 tarihinde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde kabul edildi ve 30
Mart 2007 tarihinde imzaya açıldı. [... Açılış gününde bir BM Konvansiyonu'na tarihteki
en yüksek imzacı sayısına sahipti. [...] Sözleşme 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

Sözleşme,  Birleşmiş  Milletler'in  engelli  kişilere  yönelik  tutum  ve  yaklaşımlarını
değiştirmek için onlarca yıllık çalışmalarını takip ediyor. Engelli bireyleri hayır kurumu,
tıbbi tedavi ve sosyal korumanın "nesneleri" olarak görmenin, engelli bireyleri hakları
olan "özne" olarak görmelerine, bu haklara sahip çıkabilen ve toplumun aktif üyeleri
olmanın yanı sıra özgür ve bilgilendirilmiş rızalarına dayanarak yaşamları için karar
verme yeteneğine sahip olmaları yeni bir yüksekliğe taşıyor."1

1   https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-  

disabilities.html
1
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Engelli bireyler için ana akım eğitime erişimin merkeziliği, yeni Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri - Birleşmiş Milletler SDG'leri - eğitim hedefinin temel taşı olarak resmen dahil
edilmiştir.  Eylül 2015'te New York'ta başlatılan 2030 Gündemi'nin dördüncü hedefi,
"Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli  eğitim sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme
fırsatlarını teşvik etmek" hedefi olarak ortayakoyuyor.

Mayıs 2015'te Kore'de düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nun ana sonuçlarını toplayan
Incheon  Deklarasyonu,  "eğitim  hedefini"  hakkaniyet  ve  kapsayıcılık  ilkesine
dayandırma  gereğini  açıkça  belirterek,  sektör  politikalarında  değişikliklerin
benimsendiğini ve en dezavantajlı kategorilere daha fazla odaklanılmasını ima ederek,
bu sektörde herkes için değilse hiçbir hedefe ulaşılmayacağını ortaya oturtmaktadır.
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ÖZEL EĞİTİM ULUSAL DÜZENLEMELERİ

Turkey

Türk  Anayasası  yerli  eğitim  hizmetinin  temelini  oluşturur.  Türk  anayasasının 42.
maddesinde kimsenin eğitim ve öğretim haklarından ayrılmayacağı  ve özel  eğitime
ihtiyaç duyan bireyler için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir.

31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren özel
eğitim yönetmeliği,  özel  ihtiyaç  durumunda eğitimin uygulanmasına ilişkin  kuralları
tanımlamaktadır. 

Özel  eğitim,  bireylerin  tüm  gelişimsel  nitelikleri  ve  akademik  disiplinlerdeki
yeterlilikleri temelinde uygun yerlerde yürütülmek üzere, özellikle öğrencinin eğitim ve
sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek için eğitilmiş personel, özel olarak geliştirilen eğitim
programları  ve yöntemleridir.  Engelli  ve özel  gereksinimli  öğrenciler için sosyal,  öz
bakım,konuşma veiletişim yetkinlikleri konusunda eğitimin sürdürülebilmesi için asgari
problemli ve destekleyici eğitim hizmetleri ile en uygun eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Özel  eğitime  ihtiyacı  olan  öğrenci,  bireysel  ve  gelişimsel  nitelikler  açısından
akranlarından önemli farkları olan birey olarak tanımlanır. Ortaokula kadar okul öncesi
eğitim ve öğretim süreci anlamına gelir.

Eğitim  Değerlendirme ve  Tanı,  bireylerin  yeteneklerini  ve  eğitim  ihtiyaçlarını  veya
gelişim niteliklerini  belirleyerek eğitim hizmetini  ve  asgari  sınırlı  ortamı  tanımlama
sürecidir. Tanım, bireysel spesifikasyonlara uygun testler ve ölçüm araçları ve objektif
standart testler aracılığıyla yapılır. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan
bir  komite  tarafından  Rehberlik  ve   Araştırma   Merkezlerinde   oluşturulan    bir
merkeze başvurulmaktadır.

Özel  eğitimin  temel  ilkeleri,  Türk  Milli  Eğitiminin  genel  amaçları  ve  temel  ilkeleri
doğrultusunda aşağıdaki gibidir:

a) Özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireyler, eğitim ihtiyaçları, ilgi alanları, beceri ve
yetenekleri doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler.

b) Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimi erken yaşlarda başlar.

c) Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri sosyal ve fiziksel ortamlarından farklılaşmamak
üzere özel eğitim hizmetleri planlanır ve yürütülür.

d) Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin amaç, içerik ve eğitim sürecinde uyarlamalar
yapılarak akranlarıyla birlikte eğitilmesine öncelik verilir.

e) Eğitimin her düzeyde kesintiye gerek kalmadan sürdürülebilmesi için rehabilitasyon
hizmeti veren kurumlarla işbirliği yapılacaktır.
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f)  Bireyselleştirilmiş  eğitim  planları  geliştirilecek  ve  akademik  disiplindeki  kişisel
özellikler  ve kişisel  yetenekler  göz önünde bulundurularak bireyselleştirilmiş  eğitim
programları yürütülecektir.

g) Aileler eğitimin her kademesinde aktif olarak yer alacak ve eğitilecektir.

h) Kooperatifçilik, bireylerin özel eğitim ihtiyaçları açısından faaliyet gösteren STK'lar
ile Özel Eğitim ile ilgili politikalar geliştirilmesi bakımından yürütülecektir.

i)Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin  toplum  içindeki  etkileşim  ve  uyumlarını
kapsayacak şekilde özel eğitim ihtiyaçları planlanacaktır.

Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda özel gereksinimli öğrencilere
yönelik özel eğitim aşağıdaki amaçlara yöneliktir:

1. Onları  vatandaş  olarak  yetiştirmek,  toplum içindeki  rollerini  gerçekleştirmek,
başkalarıyla  iyi  ilişkiler  sürdürmek,  işbirliği  içinde  çalışmak,  çevre  koşullara
uyum sağlamak, üretken ve mutlu olmak.

2. Bağımsız  ve kendi  kendine yeterliyaşamaya yönelik  temel  yaşam becerilerini
geliştirmelerine izin vermek.

3. Eğitim ihtiyaçları,  becerileri  ve  yetenekleri  açısından özel  yöntem ve araçlar
kullanarak onları gelecekteki yaşamlarına, iş, meslek ve eğitime hazırlamak.  

İtalya

İtalyan anayasası, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlar için eğitim hakkını tesis
eder (madde 34).

KANUN 104/92

5 Şubat 1992 tarihli  n.  104 sayılı  kanun ,  "yardım, sosyal  entegrasyon ve engelli
hakları"  için  yasal  referanstır  (Madde  2);  kanunun  başlıca  alıcıları  engellilerdir:
"fiziksel, zihinsel veya duyusal, stabilize veya ilerleyici engeli olan bir kişi, öğrenme
güçlüğüne,  ilişkilere  veya iş  entegrasyonuna neden olan ve sosyal  dezavantaja  ve
marjinalleşmeye neden olan engelli bir kişidir "(md.3 - paragraf 1). Yasada ailelerine
de atıflar vardır; aslında ön koşul, özerklik ve sosyal entegrasyonun engelli kişi ve aile
için yeterli desteğin sağlanmasıyla elde edilmiş olmasıdır. Bu destek kişisel veya aile
yardım  hizmetleri  şeklindedir,  aynı  zamanda  psikolojik,  psiko-pedagojik  ve  teknik
yardım olarak da sağlasa.

"Kapsayıcılık  ve  sosyal  entegrasyon"  adlı  8.madde,  engelli  kişinin  gerçek
bütünleşmesini  ve  gerçek  sosyal  içermesini  gerçekleştirmek  için  sosyo-pedagojik,
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sosyal ve sağlık yardımı müdahalelerinin sağlanmasının da gerekli olduğunu beyan ve
altını çizmektedir (paragraf 1 – a) ve yeterli öğretim ve teknik olanaklara sahip olmak,
programlar, özel diller, değerlendirme testleri ve kişiye çalışma hakkını garanti etmek
için özel eğitimli  ve kalifiye personelin mevcudiyeti  (paragraf  1 – d).  Kanun, daha
sonra okulla süreklilik ve tutarlılık içinde ders dışı önerilerle eğitim-öğretim faaliyetinin
genişletilmesini gerekli görmektedir (paragraf 1-m).

Madde 12 "eğitim ve öğretim hakkı"  eğitiminanaokulundan başlayarak üniversiteye
(paragraf 1 ve 2) kadar korunan bir hak olması gerektiğini yineler, çünkü "scholastic
entegrasyonu, amacı olarak kişinin potansiyelinin geliştirilmesidir ... öğrenme, iletişim,
ilişkiler ve sosyalleşmede" (paragraf 3) ve "eğitim hakkının kullanılması hiçbir türlü
zorlukla önlenemez" (paragraf 4).

Her  öğrenci  için  bir  IEP (Bireyselleştirilmiş  Eğitim Planı)  tamamlamak için  bir  PDF
(Dinamik İşlevsel Profil) oluşturulması beklenebilir.  Sağlık profesyonelleri tarafından
okulun uzman personeli ile birlikte aile ile işbirliği içinde, öğrencinin fiziksel, zihinsel,
sosyal ve duyuşsal özelliklerine dayanarak oluşturulan profil, bireyin desteklenmesi ve
güçlendirilmesi  gereken  yeteneklere  ek  olarak  hem öğrenme  güçlüklerini  hem de
iyileşme olasılığını vurgulamaktadır (paragraf 6).

Hastaneye yatırıldıkları için devamsızlık yapmaya zorlanan okul çağındaki öğrenciler
için,  okulun  ayrı  bölümleri  olarak  sıradan  sınıflar  düzenlenir:  "Hastanelerde,
kliniklerde,... Hedef... ayrıca belirli psiko-pedagojik eğitime sahip personelin kullanımı
yoluyla da takip edilebilir ..." (paragraf 10).

Hastanedeki  okulun  hizmeti,  hasta  çocukların  anaokulundan  başlayarak  hastanede
yatış dönemlerinde eğitim haklarını kullanmalarını sağlayan sürekli ve yapılandırılmış
bir  gerçeklik  haline  gelmiştir.  Erken  okul  terkine  (hastalık  ve  hastaneye  yatış
nedeniyle)  karşı  koymaya  yönelik  olan  bu  hizmet,  hastaneye  yatışın
insanlaştırılmasına  katkıda  bulunur  ve  terapötik  yolun   ayrılmaz  bir  parçasıdır  ve
öğrencinin  hastaneye  kabulü,  eğitim  yollarının  kişiselleştirilmesi,  teknolojilerin
kullanımı,  menşe okul ile  bağlantı,   ailenin katılımı,  sağlık çalışanlarının işbirliği  ve
çalışma hakkının korunması ile bağlantılı tüm konularla.

Okul,  sağlık,  sosyal  yardım,  rekreasyonel  ve  kültürel  hizmetler  arasındaki
koordinasyonun önemini yeniden teyit eden "scholastic inclusion" adlı madde 13,kreş
ve üniversitelere dahil edilmekten de bahseder (paragraf 1 – a).

Okula  katılım  "  okullara  ve  üniversitelere  teknik  ekipman  ve  öğretim  yardımları
sağlanması yoluyla yapılmalıdır ...  çalışma hakkının etkin bir  şekilde kullanılmasına
işlevsel ..." (paragraf 1 – b). Ayrıca, "üniversitenin hem kişinin ihtiyaçlarına hem de
bireysel  çalışma  planının  özelliğine  uygun  müdahaleler  planlamasını"  sağlamalıdır
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(paragraf 1- c) ve "işitme engelli öğrencilerin devamını ve öğrenmesini kolaylaştırmak
için tercümanlara mesleki ödevler " tanımlamalıdır (paragraf 1 – d).

Scholastic  inclusio,   çocukların  iyileşmesini,  sosyalleşmesini,  dahil  edilmesini
öngörmek ve uzman destek öğretmeni ve uzman operatör ve asistanların atanmasını
sağlamak amacıyla kreş okullarının işleyişinin organizasyonuna uyum sağlayarak elde
edilir "(paragraf 2); yanı sıra "uzman öğretmenlerin atanması yoluyla" (paragraf 3)

Polonya

Polonya'da  eğitim  18  yaşına  kadar  zorunludur  (Eğitim  Sistemi  Yasası'nın  15.1
maddesi).

Özel  eğitim,  engelli  bir  öğrenci  ve  öğrencinin  ihtiyaçlarına  göre  ayarlanmış,  çeşitli
gelişim  alanlarındaki  (motor,  duyular,  akıl,  ruh)  önemli  bozukluklar  veya  işlev
bozuklukları  nedeniyle  zihinsel,  fiziksel,  sosyal  işleyişini  ve  öğrenme  olanaklarını
önemli  ölçüde bozan organize bir  süreç olarak anlaşılmalıdır  -  uzman bir  didaktik,
eğitici ve rehabilite edici etkiye sahip olmak gerekir,  kapsamlı gelişimine yönelik. Özel
ve bütünleştirici eğitim içinyeterlilik, uygun uzman muayeneleri sonucunda, engellilik
türü ve derecesi  hakkında sertifikalar  veren,  engelli  her çocuğun uygun bir  eğitim
biçimini belirten psikolojik-eğitim danışma merkezleri tarafından sağlanmaktadır (11
Haziran  1993  tarihinde  Milli  Eğitim  Bakanı'nın  kamu  psikolojik-eğitim  danışma
merkezlerinin örgütlenmesi ve çalışma esasları hakkında yönetmeliği    ve diğer kamu
uzman danışma  merkezleri). Dz. U. [Yasalar Dergisi]. No. 67, madde 322).

Zorunlu eğitimin ilkokul düzeyinde 16, alt ortaokul düzeyinde 21, ortaokul düzeyinde
24 yaş arası eğitime kadar uzatılması imkanı çeşitli engelli öğrencilere sunulmaktadır
(4 Ekim 1993 tarihli Milli Eğitim Bakanı Yönetmeliğinin 15 inci maddesi. (Dz. Urz. MEN
Nr 9   poz.  36) engelli  öğrencilere  yönelik  bakımın düzenlenmesi  ilkeleri,  kamusal,
genel olarak erişilebilir ve bütünleşik okul ve kurumlarda eğitimleri, özel ve bütünleşik
eğitim düzenleme ilkeleri üzerine.

Madde 127 uyarınca, bölüm 19, 14 Aralık 2016 tarihli Kanunun 2 nci alt bölümü. -
Eğitim Kanunu aşağıdaki şekilde uygulanır:

§ 1. Yönetmelik, özel eğitim sertifikasına sahip çocuk ve gençler için eğitim, yetiştirme
ve bakım organizasyon koşullarını tanımlamaktadır:

1) engelliler: sağır, işitme güçlüğü çeken, görme engelli, görme engelli, afazi, hafif,
orta veya ağır zihinsel engellilik, otizm, Asperger sendromu ve eşli engelliler dahil,

2) sosyal olarak yetersiz,

3) sosyal rahatsızlık riski altında,

- özel bilimsel organizasyon ve çalışma yöntemleri gerektirme.
6
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§ 2.1 Engelli öğrenciler için eğitim, yetiştirme    ve bakım:

1) anaokulları:

a) genel kullanıma açık,

b) Bütünleştirici bölümleri ile halka açık,

c) bütünleştirici,

d) Özel bölümleri ile halka açık,

e) özel;

2) İlkokullarda okul öncesi birimler;

3) okul öncesi eğitimin diğer biçimleri;

4) okullar:

a) genel kullanıma açık,

b) Bütünleştirici bölümleri ile halka açık,

c) bütünleştirici,

d) Özel bölümleri ile halka açık,

e) çalışmaya hazırlanan özel okullar da dahil olmak üzere özel okullar;

5) gençlik eğitim merkezleri;

6) gençlik sosyal terapi merkezleri;

7) özel okul ve eğitim merkezleri;

8) özel eğitim merkezleri;

9) rehabilitasyon ve eğitim merkezleri.

Slovenya

Slovenya'da  özel  gereksinimli  çocukların  eğitim  alanı,  özel  gereksinimli  çocukları
zihinsel  engelli,  görme engelli  ve kısmen görme engelli  veya görme engelli,  işitme
engelli  ve işitme güçlüğü çeken çocuklar,  konuşma ve dil  bozukluğu olan çocuklar
olarak  tanımlayan  "Özel  gereksinimli  çocukların  yerleştirilmesi"  yasası  ile  yönetilir.
bedensel engelli çocuklar, uzun süreli hastalığı olan çocuklar, özgül öğrenme güçlüğü
çeken çocuklar, otistik bozukluğu olan çocuklar ve ek uzman yardımı veya düzeltilmiş
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eğitim programları, yani özel eğitim programları ile eğitim  programlarının  düzeltilmiş
uygulanmasına ihtiyaç duyan duygusal ve davranışsal bozuklukları olançocuklar.

 

Bu Kanunun 4 üncü maddesi, özel gereksinimli çocukların eğitimine ilişkin amaç ve
ilkeleri  tanımlar.  Özel  gereksinimli  çocukların  eğitim  ve  öğretimi,  bireysel  eğitim
alanlarına yönelik yasalarla tanımlanan amaç ve ilkeler ile aşağıdaki amaç ve ilkelere
dayanmaktadır:

◦ çocuğun çıkarlarını sağlamak,

◦ eğitimin bütünlüğü ve karmaşıklığı,

◦ fırsat eşitliği ve çocukların farklı ihtiyaçlarına saygı,

◦ ebeveynlerin, evlat edinen ebeveynlerin, koruyucu ebeveynlerin ve vasilerin
(bundan böyle ebeveyn olarak anılacaktır)  yerleştirme sürecine ve yardım
biçimlerine dahil olması,

◦ bireyselleştirilmiş bir yaklaşım,

◦ disiplinler arası,

◦ çocuğun  fiziksel  ve  zihinsel  gelişiminin  farklı  alanları  arasındaki  dengeyi
korumak,

◦ çocukları en kısa sürede uygun bir eğitim programına yönlendirmek,

◦ eğitim programlarında anında ve sürekli destek ve mesleki yardım,

◦ dikey olarak entegre programlar,

◦ eğitimi ikamet ettiği yere mümkün olduğunca yakın organize etmek,

◦ her çocuğun optimal gelişimini sağlayan yeterli koşulların sağlanması.

 

Slovenya'da özel  gereksinimli  çocukların  eğitim ve öğretimi  aşağıdaki  programlarla
gerçekleştirilmektedir:

◦ düzeltilmiş  uygulama  ve  ek  uzman  yardımı  ile  uyarlanmış  okul  öncesi
programlar,

◦ okul öncesi çocuklar için uyarlanmış program,

◦ düzeltilmiş uygulama ve ek uzman yardımı ile eğitim programları,

◦ eşit bir eğitim standardına uygun eğitim programı,
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◦ daha düşük bir eğitim standardına uygun eğitim programı,

◦ orta, ağır veya derin zihinsel engelli çocuklar için özel eğitim programları ve
diğer özel programlar (bundan böyle: özel eğitim programları),

◦ özel ders programları.

  

İlköğretim,  mesleki  ve  mesleki  eğitim  ve  genel  ortaöğretim  eğitim  programlarının
sağladığı  gibi,  düzeltilmiş  uygulama  ve  ek  uzman  yardımı  ile  eşit  bir  eğitim
standardına sahip uyarlanmış eğitim programları, özel gereksinimli çocuklara eşdeğer
bir eğitim standardı elde etme fırsatını garanti etmelidir.

 Özel  gereksinimli  çocuklar  için,  engelinin,  bozukluğunun  veya  açığının  türüne  ve
derecesine göre, ilkokul eğitim programına göre eğitim standardına ulaşamayan, daha
düşük  bir  eğitim  standardına  uygun  bir  eğitim  programı  ve  orta,  ağır  veya  derin
zihinsel engelli çocuklar için özel bir program kabul edilir.

Düzeltilmiş uygulama ve okul öncesi çocuklar için ek uzman yardımı ile bir programa
yönlendirilen özel gereksinimli çocuklar için, okul öncesi programın organizasyonu ve
uygulama şekli uyarlanabilir ve bu çocuklara özel ihtiyaç veya engellilik türüne bağlı
olarak ek uzman yardımı sağlanabilir. Programın organizasyonu, bilginin incelenmesi
ve değerlendirilmesi,  ilerleme düzeyi  ve sınıf  programları,  engellilik,  bozukluk veya
açıklarının  türüne  ve  derecesine  bağlı  olarak,  düzeltilmiş  uygulama  ve  ek  uzman
yardımı ile eğitim programlarına yönlendirilen özel gereksinimli çocuklara uyarlanabilir.

 

Düzeltilmiş uygulama ve ek uzman yardımı ile okul öncesi programlara yönlendirilen
özel  gereksinimli  çocuklar için  veya düzeltilmiş uygulama ve ek uzman yardımı ile
eğitim  programlarına  ve  istisnai  durumlarda  özel  gereksinimli  çocuklar  için  diğer
eğitim  programlarına  yönlendirilenler  için  ek  uzman  yardımı  sağlanmaktadır.  Ek
uzman yardımı şu şekilde gerçekleştirilebilir:

◦ bir engelin, bozukluğun veya açığın aşılmasında yardım,

◦ danışmanlık hizmeti,

◦ öğrenme desteği.

Öğrenme desteği sadece ilkokullarda ve alt ve orta mesleki eğitim programlarında,
çocuğun iki ay veya daha uzun süre okula devamsızlık yapması nedeniyle uzun süreli
bir hastalık durumunda ve diğer ortaöğretim programlarında verilir.
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Ek uzman yardımı, eğitim veya sosyal hizmet kurumunda bölüm içinde veya bölüm
dışında bireysel veya toplu olarak gerçekleştirilir. Bir önceki paragrafa uygun olarak ek
uzman yardımı yapılamıyorsa, çocuğa evde de sunulabilir. Kural olarak, haftalık olarak
ek uzman yardımı gerçekleştirilir. Uygun uzmanlıkla tesis edilirse, ek uzman yardımı
da  yoğun  bir  biçimde  ve  bazen  eğitimden  sorumlu  bakan  (bundan  böyle  bakan)
tarafından ortaya konan koşullar altında gerçekleştirilebilir. Toplam ek uzman yardımı
saati sayısı haftada beş saati geçemeyebilir ve bunlardan en az bir saat danışmanlık
hizmeti  verilmelidir.  Bu Kanunun 2 nci  maddesinde belirtilen kör  ve kısmi  görüşlü
çocuklar veya birden fazla engelli çocuklar için, açıkların aşılması için daha fazla saat
verilebilir, ancak genellikle erken eğitim döneminde haftada üç saatten fazla ek saat
ek ücret alınmayabilir. Ek uzman yardımının uygulanma kapsamı ve yöntemi, bakan
tarafından  kabul  edilen  kurallara  uygun  olarak  yerleştirme  kararnamesi  ile
belirlenirken, ek uzman yardımının uygulanma şekli bireyselleştirilmiş eğitim programı
(bundan  böyle:  bireyselleştirilmiş  program)  tarafından  daha  ayrıntılı  olarak
tanımlanmaktadır.

Özel  Gereksinimli  Çocukların  Yerleştirilmesi  Yasası'nın  10'uncu  maddesi,  özel
gereksinimli  eğitimin  uygulanması  için  maddi  koşulları  tanımlar.  Bu  nedenle,  yasa
şunları sağlar:

◦ Özel gereksinimli çocuklar için, düzeltilmiş uygulama ve ek uzman yardımı
ile okul öncesi programlara ve eğitim programlarına yönlendirilen, orta, ağır
ve  derin  zihinsel  engelli  çocuklar  için  uyarlanmış  programlar  ve  özel
programlar, programların düzeltilmiş bir şekilde uygulanması için talimatlara
uygun olarak alan ve yardımların ayarlanması,  ve uyarlanmış programlara
uygun olarak;

◦ özel  gereksinimli  çocukların  eğitim  programına  entegre  edilemediği
yardımlar,  kamu  kurumunun  kurucusu  tarafından,  başka  yönetmeliklerle
sağlanamaması  halinde,  çocuğun  objektif  nedenlerle  evde  ve  eğitim
kurumunda aynı yardımı kullanamaması halinde;

◦ düzeltilmiş uygulama ve ek uzman yardımı ile okul öncesi programlara ve
eğitim programlarına yönlendirilen ağır  bedensel  engelli  ve görme engelli
çocuklar,  eğitim  faaliyetlerinin  uygulanması  sırasında  fiziksel  yardım  için
daimi veya geçici bir refakatçi olarak atanabilir;

◦ uzun  süreli  hastalığı  olan  çocuklar,  kısmi  görüşlü  çocuklar  veya  görme
fonksiyonu bozulmuş çocuklar, otistik bozukluğu olan çocuklar ile duygusal
ve  davranışsal   engelli  çocuklar,  bakan  tarafından  belirlenen  kriterlere
dayanarak istisnai olarak geçici bir refakatçi olarak atanabilir.
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ÖZEL EĞİTİM ULUSAL İSTATİSTİKLERİ

Türkiye

Okul Türü

Okul
Sınıfı

Kurum
u

Öğrenci Sayısı Öğretmen Sınıf

Topla
m

Erkek Dişi Topla
m

Erkek Dişi

Özel Eğitim 
Toplamı, 
Örgün Eğitim

1.395
353.6

10
224.7

28
128.8

82
12.84

6
5.510 7.336 8.453

Özel Eğitim 
Okulları 
bünyesindeki 
Anaokulları

145 1.113 708 405 325 32 293 264

Kapsayıcı 
Eğitim 
(İlköğretim 
Öncesi)

- 2.601 1.711 890 - - - -

İlkokul (İşitme
Engelliler)

35 674 425 249 174 65 109 292

Alt Ortaokul 
(İşitme 
Engelliler) 

35 1193 699 494 501 278 223 234

İlkokul 
(Görme 
Engelliler)

17 494 291 203 161 54 107 44

Alt Ortaokul 
(Görme 
Engelliler)

17 702 408 294 300 172 128 253

İlkokul 
(Ortopedik 
Engelliler)

3 313 159 154 49 8 41 58

Alt Ortaokul 
(Ortopedik 
Engelli)

3 393 229 164 59 16 43 75

İlkokul 
(Eğitime Tabi 
Zihinsel 
Engellilerin 

33 790 501 289 171 49 122 236
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Işık Seviyeleri)
Alt Ortaokul 
(Eğitime Tabi 
Zihinsel 
Engellilerin 
Işık Seviyeleri)

42 1432 890 542 521 222 299 152

Özel Eğitim 
Eğitim Okulu 
(I. Sınıf)

306 9.313 6.108 3.205 2.047 844 1.203 2.460

Özel Eğitim 
Eğitim Okulu 
(II. Not)

305 8.060 5.166 2.894 2.045 894 1.151 791

Özel Özel 
Eğitim 
İlkokulu

17 75 42 33 205 53 152 296

Özel Özel 
Eğitim Alt 
Ortaokulu

8 35 15 20 20 4 16 61

Özel Eğitim 
Sınıfı (İlkokul)

-
23.30

5
15.06

5
8.240 - - - -

Özel Eğitim 
Sınıfı (Alt 
Ortaokul)

-
22.51

0
13.94

8 8.562 - - - -

Kapsayıcı 
Eğitim 
(İlkokul)

-
105.0

96
67.54

4
37.55

4
- - - -

Kapsayıcı 
Eğitim (Alt 
Ortaokul)

-
108.7

53
68.21

0
40.54

3 - - - -

Özel Eğitim 
Mesleki Üst 
Ortaokulu
(Ortopedik-
Imparied)

2 42 28 14 37 19 18 14

Özel Eğitim 
Mesleki Üst 
Ortaokulu
(İşitme-
Imparied  )

20 1.886 1.129 757 509 276 233 249

Özel Eğitim 
Eğitim Okulu 
(III. Not)

256
10.91

1
7.095 3.816 2.828 1.203 1.625 1.765

Meslek Lisesi 
Özel Eğitimi
(Görme 
Engelliler III. 
Not)

2 34 22 12 14 7 7 3
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Meslek Lisesi 
Özel Eğitimi
(Zihinsel 
Engelliler III. 
Not)

147
12.50

6
8.107 4.399 2.870 1.307 1.563 1.198

Kapsayıcı 
Eğitim (Üst 
Ortaöğretim)

-
41.31

8
26.19

7
15.12

1

Tablo 1 – Türkiye: Özel Eğitim Kurumu'ndaki okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 
[Eğitim yılı 2017/2018]

İtalya

Okul  anketleri  ile  toplanan  veriler  -  2016/2017  eğitim  öğretim  yılı  genel  verileri
(Öğretim  Bakanlığı,  Üniversite  ve  Araştırma),2 2014/2015  akademik  yılına  göre
yayınlanan son rakama göre toplam engelli öğrenci sayısının %8,3 arttığını; özellikle
İtalyan okullarına devam eden toplam öğrenci sayısındaki %1,6'lik düşüş karşısında bu
artışın  kesinlikle  dikkat  çekici  göründüğünü  göstermektedir.   iki  yıl  arasında
kaydedilmiş. Toplam devam eden öğrenci sayısına göre sertifika alan öğrenci oranı,
tüm okul siparişlerinde ortalama %2,9'dur.

Genel olarak, engelli öğrencilerin İtalyan okul sistemine dahil edilmesinde bir büyüme
sürecinin  yıllardır  devam  ettiği  açıktır;  hem  engelli  belgelendirmesi  olan  öğrenci
sayısındaki artışta hem de özellikle İtalyan okullarında görev yapan daimi sözleşmeli
destek öğretmenlerinin sayısındaki tutarlı artışta bulunmalıdır.

A.  2016/2017  için  İtalyan  okullarına  devam  eden  engelli  öğrenciler  254.366,8,7
milyona yakın toplam öğrenci  sayısının% 2,9'unu oluşturuyordu (Tablo 1).  Bireysel
okul  siparişlerinin  ayrıntılarına  girerek,  anaokulu  28.138  engelli  öğrenci  ile  toplam
görevlilerin% 1.9'unu sunar; sonraki okul siparişlerinde engelli öğrencilerin oranı daha
yüksektir:  özellikle  ilkokullarda%  3.3'e  eşittir  ve  ortaokul  düzeyinde% 4'tür.  Üst
ortaokul ile ilgili olarak, engelli öğrencilerin oranı toplam devam eden öğrenci sayısının
% 2,5'idir.

Okul Engelli öğrenci Engelli 

2   http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/FOCUS_I+principali+dati+relativi+agli+alunni+con+disabilit  
%C3%A0_a.s.2016_2017_def.pdf/1f6eeb44-07f2-43a1-8793-99f0c982e422
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sayısı öğrencilerin 
yüzdesi

Okul öncesi 28.138 1,9%

Ilkokul 90.845 3,3%

İlk ikincil 69.470 4,0%

Üst ikincil 65.913 2,5%

Toplam 254.366 2,9%

Tablo 2 - İtalya: Engelli öğrenci sayısı ve yüzdesi

Görme
engeli

İşitme
Engellilik

Psiko-fiziksel engellilik

Toplam Entelektüel Motor Başka

Okul 
öncesi

1,5 2,9 95,6 58,3 5,5 31,8

Ilkokul 1,3 2,2 96,5 70,7 2,8 23,0

Ortaokul 1,2 1,9 96,9 71,6 2,6 22,7

Lise 1,9 2,8 95,3 64,2 4,2 26,9

Toplam 1,5 2,4 96,1 67,9 3,4 24,8

Tablo 3 – İtalya: Engelli öğrencilerin yüzdesi – okul ve engellilik türü – 2016/2017 
eğitim yılı (MIUR DGCASIS – İstatistik ve çalışma ofisi) 

İtalyan  okullarına  devam  eden  toplam  engelli  öğrenci  sayısının  %96,1'i  psikofizik
engellidir:  özellikle% 67,9'unun  zihinsel  engeli,  % 3,4'ü  motor  engelli  ve% 24,8'i
başka bir engellilik türünün taşıyıcılarıdır. %1,5'inde görme bozukluğu, %2,4'lüğünde
işitme engeli vardır. Zihinsel engelli öğrenciler, ilkokuldaki toplam engelli öğrencilerin
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% 70,7'sına  ve  ortaokul  düzeyinde  I;  anaokulu  ve  ortaokulda  sırasıyla  %58,3  ve
%64,2 gibi daha küçük bir orandadırlar.

Özellikle ilginç olan, üst ortaokul için, engelli öğrencilerin farklı okul türlerinde nasıl
dağıtıldığını  analiz  etmektir.  Liselerde, toplam öğrenci  sayısı  dışında engelli  öğrenci
oranı  sadece% 1,2'dir,  bu  da% 2,5'e  yakın  üst  ortaokulların  ortalamasına  kıyasla
düşük  bir  yüzdedir.  Engelli  öğrencilerin,  toplam öğrenci  sayısının  % 2'si  oranında
teknik enstitülerde ve hatta belgelendirmeli öğrenci yüzdesinin toplam devam eden
öğrenci  sayısının%  6,1'ine  ulaştığı  mesleki  /  meslek  kurumlarında  daha  fazla
bulunduğu açıktır.

Polonya

Okul türü

Bir çeşit sakatlık

Engelli
Birleştirilm

iş

Kör Görme
Engelliler

Sağır İşitme
zorluğu

Anaokulu 5.057 32 911 300 1.258

Ilkokul 16.751 97 4.781 809 5.672

Ortaokul 4.788 36 1.267 279 1.682

Lise 6.814 151 1.586 733 2.024

Toplamda 33.410 316 8.545 2.121 10.636

Tablo 4 – Polonya: Duyusal engelli öğrenci sayısı 
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Okul türü

Bir çeşit sakatlık

Hafif
derecede
zihinsel

engellilik

Orta veya
önemli

derecede
zihinsel

engellilik

Sosyal
olarak kötü

Sosyal
rahatsızlık

tehdidi
altında

Davranış
bozuklukl

arı ile

Anaokulu 2.160 1.476 0 0 0

Ilkokul 23.116 9.237 677 5.305 57

Ortaokul 10.574 4.733 1.708 4.445 0

Lise 10.536 6.775 868 1.086 0

Toplamda 46.386 22.221 3.253 10.836 57

Tablo 5 – Polonya: Zihinsel ve sosyal  engelli öğrenci sayısı

Okul türü

Bir çeşit sakatlık

Kronik hasta Zihinsel
bozukluklarla

Afazi de dahil
olmak üzere
motor engelli

Asperger
sendromu da
dahil olmak

üzere otizm ile

Anaokulu 0 0 7.175 10.456

Ilkokul 109 13 10.700 16.380

Ortaokul 0 0 1.928 3.154

Lise 0 0 2.698 4.447
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Toplamda 109 13 22.501 34.437

Tablo 6 – Polonya: Diğer engelli öğrenci sayısı 

Okul türü
Toplam engelli
öğrenci sayısı

Anaokulu 28.825

Ilkokul 93.704

Ortaokul 34.594

Lise 37.718

Toplamda 194.841

Tablo 7 – Polonya: Toplam engelli öğrenci sayısı 

Slovenya

Milli Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı'ndan elde edilen toplanan veriler, özel gereksinimli
öğrenci  sayısının  yıllar  içinde  arttığını  gösteriyor.  Özel  gereksinimli  olduğu
değerlendirilmeyen öğrencilerin payı ile karşılaştırıldığında, 2015 yılında okul öncesi
döneme göre 2012 yılına göre %0,16 daha fazla özel gereksinimli çocuk tespit edilmiş,
İlkokul  dönemine  göre  2018/2019  eğitim  öğretim  yılında  2015/2016  yılına  göre
%0,64, ortaöğretim dönemine göre 2018/2019 eğitim öğretim yılında ise %1,29 daha
fazla özel gereksinimli çocuk tespit edilmiştir. 

 

Yıl Entelektüe
l

Kör Sağ
ır

Fiziksel Duygusal Hast
a

Çoklu Topla
m

Devre
dışı

bırakılan
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ların
yüzdesi

Öğrenci

201
5

131 20 574 117 45 128 364 1.379 1,61

201
4

117 34 510 114 43 134 371 1.323 1,56

201
3

167 28 444 124 50 144 289 1.246 1,48

201
2

298 27 483 168 49 176 - 1.201 1,45

Tablo 8 - Slovenya: Okul öncesi okulda özel gereksinimli öğrenci sayısı

Anahtar: Entelektüel – zihinsel engelli çocuklar; Kör – kör ve kısmen görülmüş; Sağır
– sağır, işitme güçlüğü ve konuşma ve dil bozukluğu olan çocuklar; Fiziksel – fiziksel
engelli  çocuklar;  Duygusal  –  duygusal  ve   davranışsal  bozuklukları  olan  çocuklar;
Hasta – uzun süreli hastalığı olan çocuklar; Birden fazla – birden fazla engelli çocuk.

 

Tablo  8'de  gösterilen  veriler,  2015/2016  eğitim  yılında  anaokuluna  giden  toplam
85.701, 2012/2013 eğitim yılında ise 83.107 çocuk olduğunu göstermektedir. Veriler,
çocuk  sayısının  yıllar  içinde  arttığını  göstermektedir  (SY  2014/2015  –  84.957,  SY
2013/2014 – 84.020) ve özel gereksinimli olduğu değerlendirilen çocukların payının da
(%0,16) arttığını göstermektedir. Veriler arasında, zihinsel engelli çocuk sayısı açık bir
aykırılıktır, üç yıl içinde yarıdan fazla azaltıldı. İşitme engelli ve işitme güçlüğü çekiyor
çocukların sayısı  neredeyse onda bir  oranında arttı.  Diğer sakatlıklarla  ilgili  olarak,
fiziksel engelli ve uzun süreli hastalığı olan çocukların sayısında azalma olduğu gibi,
görme engelli ve kısmen görenlerin sayısında da azalma olmuştur.
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Tablo 9 - Slovenya: İlkokul ve ortaokulda özel gereksinimli öğrenci sayısı

Efsane:  Zihinsel  –  hafif  zihinsel  engelli  çocuklar;  Sağır  –  sağır  ve  işitme güçlüğü
çekiyor; Dilbilim – konuşma ve dil bozukluğu olan çocuklar; Kör – kör, kısmen görme
engelli  ve  görme  fonksiyonu  bozukluğu  olan  çocuklar;  Fiziksel  –  fiziksel  engelli
çocuklar;  Duygusal  – duygusal  ve  davranışsal  bozuklukları  olan çocuklar; Uzun –
uzun  süreli  hastalığı  olan  çocuklar;  Öğrenme  –  belirli  öğrenme  güçlüğü  çeken
çocuklar; Otistik – otistik bozukluğu olan çocuklar; Birden fazla – birden fazla engelli
çocuk.

 

Tablo 9, tıpkı okul öncesi dönemde olduğu gibi, ilkokuldaki çocuk sayısının arttığını
göstermektedir  (2015/2016:  170.683,  2016/2017:  175.176;  2017/2018:  179.186;
2018/2019: 183.892) ve özel gereksinimli öğrenci sayısı. 2018/2019 eğitim öğretim
yılında özel gereksinimli öğrenci sayısı 2015/2016 eğitim yılına göre %0,64 oranında
daha fazladır. Hafif zihinsel engelli çocuk sayısı neredeyse %600, çoklu engelli çocuk
sayısı yaklaşık %50 ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenci sayısı onda bir oranında
artmıştır. İşitme engelli ve işitme güçlüğü çekiyor, bedensel engelli öğrenci ve uzun
süreli hastalığı olan öğrenci sayısında önemli bir azalma var.

Ortaöğretim döneminde de – öğrenci sayısının azaldığı yerlerde, son bir yılda tekrar
yükselmeden  önce  (2015/2016:  74.831,  2016/2017:  74.012,  2017/2018:  72.462,
2018/2019:  yaklaşık  73.200)  –  Özel  gereksinimli  çocuk  sayısı  (gerçekten  de  özel
gereksinimli  ortaokul  öğrencilerinde  olduğu  gibi  dalgalanma olmadan)  yani  %1,29
oranında  artmıştır.  Gösterilen  yıllardaki  en  büyük  farklılıklar,  esas  olarak  otizm
spektrum  bozuklukları  alanında,  yarısından  biraz  fazla  ve  birden  fazla  engelli
öğrenciler  için  neredeyse  onda  bir  oranında  bir  artıştır.  2015/2016 ve  2018/2019
yılları  arasındaki  dönemde,  aşağıdaki  engelli  öğrenci  sayısı  azaldı:  fiziksel  engelli
öğrenciler  (yarı  yarıya),  duygusal  ve   davranışsal  bozukluğu  olan  öğrenciler
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(yarısından  fazla)  ve  birden  fazla  bozukluğu  olan  öğrenciler  (neredeyse  onda  biri
kadar).

 Okul öncesi dönemin en fazla sayıda işitme engelli ve işitme güçlüğü çeken çocuk ve
birden fazla engelli çocuğa dikkat çekmiş olması ilginçtir, ilk ve ortaokul dönemleri ise
en  fazla  sayıda  özel  öğrenme  güçlüğü  çeken  öğrenciye  ve  birden  fazla  engelli
öğrenciye  dikkat  çekmektedir.  İşitme  engelli  ve  işitme  güçlüğü  duyanların  sayısı
anaokulundan  okula  geçişle  ve  ayrıca  ilkokuldan  ortaokula  geçişle  birlikte  oldukça
azalmaktadır.
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ENGELLILERE EVDE EĞITIME ULUSAL DÜZENLEME

Turkey

Türk Anayasası  yerli  eğitim hizmetinin  temelini  oluşturur.  Türkiye anayasasının42  nci

maddesinde kimsenin eğitim ve öğretim haklarından ayrılmayacağı ve özel  eğitime
ihtiyaç  duyan  bireyler  için  gerekli  tedbirlerin  alınacağı  belirtilmiştir.  Bu  kapsamda
sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan öğrencilerin seviyelerine göre uygun evde
eğitim vermeleri için bazı tedbirler alınmaktadır.

Yurt  içi  eğitim uygulamasına yön veren yasal  belgeler,  Milli  Eğitim Bakanlığı  Evde
Eğitim Hizmetleri veya  03/02/2010  tarihli  Ve  ehl-i  Milli  Eğitim  Kurulu  kararı  ile
yürürlüğe giren Hastane Yönergesi'dir.  

Bu  yönergenin  amacı,  özel  eğitime  ihtiyaç  duyan  ve  sağlık  sorunları  nedeniyle
yararlanamayan  okul  öncesi  ve  ilkokul  öğrencilerine,  hastanede  veya  evlerinde
iyileşme  sürecinde  sağlanacak  eğitim  hizmetlerinin  planlanması  ve  yürütülmesine
ilişkin süreç ve esasları düzenlemektir.

Özel  eğitime ihtiyaç duyan ve örgün eğitime en az dört  ay devam edemeyeceğini
gösteren bir rapor veren öğrenciler, yurt içi eğitim hizmetinden yararlanabilirler. Aile
içi  eğitim hizmetlerinden yararlanmak isteyen velilerin, kayıtlı  okulun çevresi içinde
hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) başvurmaları gerekmektedir.
Öğrencinin sağlık raporu dışında okuldan bir yazı ve velinin dilekçesi olmalıdır.

Ebeveyn tarafından yapılan başvurudan sonra RAM, ortamın eğitim için uygun olup
olmadığını belirlemek için evlerini ziyaret eder. Ziyaret sırasında ebeveynlerin rol ve
sorumluluklarını içeren Ebeveyn Sözleşmesi velilerin imzalanması gerekir.

İl/İlçe Özel Eğitim Kurulu, rehberlik ve araştırma merkezi değerlendirme komitesinin
kendisini değerlendirme ve yurt içi eğitim hizmeti için önermesinin ardından öğrenci
için yurt içi eğitim alma konusunda son kararı verir. Kararın bir nüshası öğrencinin
kayıtlı  olduğu  okula,  bir  nüshası  veliye,  son  nüshası  ise  Rehberlik  ve  Araştırma
Merkezi'ne gönderilir.  Öğrencinin  o eğitim-öğretim yılında evde eğitim hizmetinden
yararlanıp  yararlanamayacağına,  evde  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrencinin  gerekli
koşullarına  bakılarak  il/ilçe  özel  eğitim  kurulu  tarafından  eğitim  öğretim  yılının
başlamasından 30 gün önce karar verilmiştir. Şartların yerine getirilmemesi halinde
evde eğitim hizmeti sonlandırılarak karar ilgili RAM'a ve okula bildirilir.

Evde eğitim hizmetinin planlaması ilçe/il özel eğitim kurulu tarafından yapılacaktır. Bu
planda  bireysel  ihtiyaçlara  ve  ev  ortamına  göre  geliştirilmiştir.  Derslerin  haftalık
saatlerinin en az 10 saat olması ve eğitim programlarına göre belirlenmesi gerekir,
evde eğitim hizmeti alacak öğrenciler için karar verilir.

Öğretmenler,  İlçe/İl  Özel  Eğitim  Hizmetleri  Kurulu  tarafından  yapılan  plan
doğrultusunda, İl/İlçe Milli Eğitim İdaresi tarafından olmak üzere belirli  hone eğitim
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hizmetine  atanırlar.  Öğretmen  atama  süreci,  evde  eğitim  kararı  öğrencinin  kayıtlı
olduğu okula geldiğinde başlar. İlçenin/ilin aynı veya diğer okullarında görevlendirilen
Özel  Eğitim  öğretmenleri  veya  diğer  öğretmenler,  öğrencinin  özgüllüğüne  veya
ihtiyaçlarına göre dersleri uygulamak üzere görevlendirilir. 176 ncı Devlet Memurları
Kanunu  maddesine göre  yurt  içi  eğitim  hizmetlerinde  görevlendirilen  resmi
öğretmenlere%25 oranında ek ders ücreti ödenir.

Çünkü öğretmenlerin okullarında/kurumlarında zaten uygulanan eğitim programlarını
uygulamaları  zorunludur.  Bununla  birlikte,  IEP  birimleri  öğrencilerin  öğrenme
performanslarına  ve  ihtiyaçlarına  göre  belirli  konularda  Bireyselleştirilmiş  Eğitim
Programları  geliştirebilir.  Bireyselleştirilmiş  eğitim  programları,  engelli  öğrencilerin
gelişim, performans ve ihtiyaçları ile ilgili amaçlarla hazırlanan ve bu kişilere destek
eğitim  hizmetlerini  içeren  özel  programlardır.  IEP,  uzun  vadeli  veya  kısa  vadeli
hedefleri, alınacak destek hizmetlerini, kullanılacak yöntem ve teknikleri, öğrencinin
kişisel, sosyal işlevsel ve konu öğrencisinin akademik becerileri temelinde öğrenciye
uygun görülen yönetmelik ve düzenlemeleri belirleyen bir programdır. 

Eğitim Yılı Evden Eğitim
Öğrencileri

2014-2015 5.783

2015-2016 7.196

2016-2017 8.504

2017-2018 9.157

Tablo 10 – Türkiye: Okul yılı başına evde eğitim alan öğrenci sayısı

İtalya

Bir çocuk düzenli olarak okula gitmesini ve böylece zorunlu eğitimi yerine getirmesini
engelleyen belirli  patolojiler sunarsa, evde eğitim talep etmek mümkündür. Bu, 18
Aralık  1997,  n.  440  sayılı  "Eğitim  teklifinin  zenginleştirilmesi  ve  genişletilmesi  ve
denkleştirme müdahaleleri için Fon Kurulması" ve 4 Temmuz 2003 tarihleri arasında
56  sayılı  Milli  Eğitim  Bakanlığı  genelgesi  uyarınca  okula  gitmelerini  veya  derslere
girmelerini imkansız kılan ciddi patoloji  veya engelli  tüm çocuklar için zorunlu okul
eğitimini garanti altına almak üzere tasarlanmış bir okul hizmetidir. ki bu da amacı
olarak: "Hastanedeki okul ve evde eğitim servisi. Mali yıl 2003 Kanunu n. 440/97 -
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Hastaneye yatırılan veya gündüz hastanede takip edilen öğrencilerin okul entegrasyon
teklifini güçlendirmeyi ve nitelemeyi amaçlayan girişimler.

Yasa için geçici olan ve geçici olarak kalan ev temelli eğitim hizmeti, herkes için eğitim
hakkının  gerçekleştirilmesi  anayasal  ilkesinden hareket eder;  hastalık  nedeniyle  30
günden fazla okula gidemeyen öğrenciler için etkinleştirilir  ve öğrencinin ait olduğu
sınıfa  yeniden  kazandırılmasını  sağlamayı  amaçlamaktadır;  zaten  hastanede  yatan
öğrencilerin  esneklik  ve  kişiselleştirme  biçimlerinden  yararlanarak  evde  öğrenme
sürecine devam etmelerini sağlayan eğitim hakkını kullanmanın özel bir yolu olarak
nitelendirilir.

Hastanedeki ve evdeki okul, sınıfın duvarları dışında meydana gelirse, kesinlikle çok
farklı  bir  organizasyon  ve  yöntemlerle,  eğitimin  yeni  sınırlarından  birini,  yeni
biçimlendirici  bir  teklifi  temsil  ediyor,  ancak  aynı  amaçla:  yarının  adamını  ve
vatandaşını eğitmek.

Evde Eğitim, tüm eğitim kurumlarının, 30 günden uzun süre okula gitmelerine izin
vermeyen veya hastaneye yatırılmış olan her seviyedeki okulun (kreş okulu hariç) tüm
öğrencileri için evde öğretim düzenlemesini sağlar. Bu tür eğitimler, 30 günden fazla
olduğu sürece, hastaneye yatış veya tedaviler periyodik olsa bile garanti edilmelidir.

Evde Eğitim, aşağıdaki patolojilerden kaynaklanan hastaneye yatış varlığında garanti
edilmelidir:

◦ Onko-hematolojik bozukluklar;

◦ Okuldan  periyodik  olarak  çıkarılmasını  içeren  kronik  devre  dışı  bırakma
hastalıkları;

◦ Hastalıkları veya akut travmaları geçici olarak geçersiz kılar;

◦ Enfeksiyon riskinin artması nedeniyle normal bir ilişki yaşamını önlemek gibi
hastaneye  yatış  süresinin  ötesinde,  uzun  süreli  immünsüpresif  tedavi
gerektiren patolojiler veya terapötik prosedürler.

Yukarıda  belirtilen  patolojiler,  öğrencinin  kabul  edildiği  hastane  tarafından,  okula
devamın engellenme süresinin belirtilmesi ile onaylanmalıdır.

Evde Eğitim, yetkili bölge okul ofisleri tarafından yönetilmektedir.

Evde eğitim almak için,  ailenin  talebi  belirli  tıbbi  belgeler  eşliğinde  referans okula
sunması gerekir. Okul,  öğrenci için öğretmenleri ve verilen ders saatlerini belirten bir
eğitim projesi hazırlayacaktır. Bu proje Akademik Kurul ve Enstitü Konseyi tarafından
onaylanmalı  ve  daha  sonra  tüm  tıbbi  belgelerle  birlikte  Bölge  Okul  Müdürlüğü'ne
sunulmalıdır.
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Öğrencinin  okul  bölümü  olan  bir  hastaneye  kabul  edilmesi  durumunda,  işlemi
hızlandırmak için,  hastane  okul  bölümü öğretmeninin  öğrencinin  menşe  kurumuna
başvurması  tercih  edilecektir.  Öte  yandan,  hastanenin  bir  okul  bölümü  yoksa,
hastaneye yatış  ve terapi hakkında bilgi  almak için hastaneye başvurmak zorunda
kalacak olan gönderen okul olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, dersleri evde yürütecek öğretmenler, eğitim kurumunun fonu ile
evde ücretli ders yapma isteğini vermiş referans okulun öğretmenleri olacaktır.

Evde  eğitim  ebeveyn  eğitiminden  çok  farklıdır.  Ebeveynler  engelli  çocukları  için
ebeveyn  eğitimini  seçerse,  mevcut  İtalyan  mevzuatına  göre,  istisnasız,  ebeveyn
eğitimi  okula  devam  yerini  alabilir  ve  yükümlülüğün  iki  koşul  altında  yerine
getirilmesini garanti edebilir:

a)  Velilerin  veya  yerine  geçenlerin,  doğrudan  yükümlülerin  eğitimine  sağlamak
niyetinde olanların, teknik veya ekonomik kapasiteye sahip olduklarını göstermeleri ve
her eğitim yılının başında, uygun kontrolleri sağlayan yetkili makama (ikamet ettikleri
topraklardaki  devlet  okullarından  birinin  başöğretmeni)  bildirimde  bulunmaları
gerekmektedir  (bk.  111  Sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname n.  297/1994;  md.  1.
paragraf 4, Yasama Kararnamesi 15 Nisan 2005, n. 76) (CM 35710)

b) Her yıl  sınavlara giremek zorunludur. Ancak muayene testlerinin bireysel engelli
öğrencinin  durumuna  uyarlanmış  olması  ve  çocuğun  başlangıç  seviyesini  ve
olanaklarını dikkate alması mümkündür.

İtalya Anayasa Mahkemesi'nin 2001 yılı 226 sayılı Kararına göre, engelli öğrenciler için
babalık  eğitimi  kurumunun, öğrenim haklarının bir  kullanılması  olsa bile,  scholastic
kapsayıcılık olarak sayılmadığını belirtmek önemlidir. Gerçekten de, Mahkeme engelli
öğrencilerin sadece genel bir eğitim hakkına sahip olmadığını, aynı zamanda ana akım
bir sınıfa dahil olma hakkına sahip olduğunu savunur.

Polonya

Sağlık  nedenleriyle  anaokuluna  veya  okula  gidemeyen  çocuklar  için  ayrı  yasal
düzenlemeler geçerlidir.  Tamamen öğrencinin evinde gerçekleştirilen sözde bireysel
öğretim sunulmaktadır.

Bireysel öğretim, çocuğun katıldığı bir anaokulunun veya okulun müdürü tarafından
düzenler.  Bu  eğitim  biçimini  düzenlerken,  eğitim  öğretim  sırasında  18  yaşını
doldurmuşsa,  kapsamı  ve  süresi  okul  müdürü  tarafından  velilere  veya  öğrenciye
danışılarak belirlenir.

Bu eğitim biçimini düzenlemenin  temeli, bireysel bir yıllık anaokulu hazırlığı ihtiyacına
ilişkin  bir  karardır  (Polonya  eğitim  sisteminde  zorunlu  bir  yıllık  anaokulu  hazırlığı
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kapsamında olan 6 yaşındaki çocuklar için geçerlidir) veya bireysel öğretim ihtiyacına
ilişkin  bir  karardır  (7  ila  18  yaş  arası  çocuklar  ve  ergenler  için  geçerlidir).  Bu
sertifikalar psikolojik-eğitim danışma  merkezleritarafından verilir , tıbbi tanı da dahil
olmak üzere çocuğun öncedenteşhis edildikten sonra. Sertifikalar belirli bir süre için
verilir. Öğrencinin evde daha fazla bireysel desteğe ve eğitime ihtiyacı varsa, daha
fazla sertifika verilir.

Okul  öncesi  eğitim  durumunda,  bir  öğrencinin  evindeki  eğitimi,  kurum  müdürü
tarafından  atanan  çocuğun  katıldığı  okul  öncesi  bir  veya  iki  öğretmen  tarafından
sağlanır.  Öğretmen,  her  gün  veya  haftada  birkaç  kez  (haftada  en  az  iki  kez)
ebeveynlerle kararlaştırılan saatlerde bir çocuğun evine gelir ve eğitimin bu aşaması
için  temel  müfredatta  eğitim  dersleri  yürütür.  Bir  öğretmenin  bir  çocuğun  evinde
uyguladığı toplam haftalık saat sayısı 4'ten az ve 6'dan fazla olmayabilir. Belirli saat
sayısı anaokulu müdürü tarafından karar verilmiştir.

Okul  eğitimi  durumunda,  sınıflar  belirli  konulardaki  öğretmenler  tarafından,  I-III
(erken okul eğitimi) sınıflarında ise bir veya iki öğretmen tarafından öğretilir.

Öğrencinin  evinde  bireysel  öğretim,  eğitimin  belirli  bir  aşamasında  öğrenciler  için
zorunlu olan tüm konuları içerir. Öğretmenler, bireysel konular için temel müfredatın
içeriğini  uygular,  ancak  öğrencilerin  özel  ihtiyaçlarına  uyarlar.  Müdür,  veliler  ve
öğretmenlerle  istişare  şekilde,  öğrenci  için  haftalık  bir  zaman  çizelgesi  üzerinde
anlaşır. I-III sınıflarındaki öğrenciler için haftada toplam saat sayısı 6 ila 8 saat, IV-VI
sınıflarında 8 ila 10 saat arasında; 10 ila 12 saat arasında bir ilkokulun VII ve VIII
sınıflarında; 12 ila 16 saat arasında ortaokullarda. Anaokulu veya okulu işleten yerel
otorite bunu kabul ederse, bu sınırlar müdür tarafından artırılabilir. Müdür ayrıca bir
öğrencinin  sağlığına göre  çalışma saatlerinin  sayısını  azaltabilir.  Bu  saatler,  müdür
tarafından farklı konular arasında uygun şekilde bölünmelidir. Hafta boyunca dersler 2
gün (I-III sınıfları) veya 3 gün (diğer eğitim aşamaları) boyunca yapılır. Öğrenciler yıl
ortası ve yıllık notlarda sınıflandırılır.

Bir çocuğu aile evinde eğiten öğretmenler, çocuğun/öğrencinin okul öncesi veya okul
hayatına  katılma  olasılığı  açısından  işleyişini  gözlemlemekle  yükümlüdür.  Çocuğun
sağlık durumu buna izin veriyorsa, bir anaokulu veya okul müdürü, çocuğun diğer
öğrencilerle temas kurmasını ve okulun yaşamına katılmasını sağlamalıdır, örneğin  ilgi
ve yetenekleri geliştiren faaliyetler, okul öncesi veya okul kutlamaları ve etkinliklerinin
yanı sıra seçilen okul öncesi  veya eğitim faaliyetlerinde. Çocuğun sağlığı düzelirse,
müdür,  ebeveynler  ve  uygun tıbbi  sertifikanın  başvurusu üzerine  bireysel  öğretimi
durduracak  ve  çocuk  anaokuluna  veya  okula  dönecek  ve  diğer  çocuk/öğrencilerle
eğitime devam edecektir.

Bireysel  öğretimi  düzenleyen  yönetmelik,  9  Ağustos  2017  tarihinde  Milli  Eğitim
Bakanı'nın  çocukların  bireysel  zorunlu  yıllık  okul  öncesi  hazırlanması  ile  çocuk  ve
ergenlerin bireysel öğretimine ilişkin Yönetmeliği'nde yer alıp verilmektedir.
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Slovenya

Özel Gereksinimli Çocukların Yerleştirilmesi Yasası'na göre, özel gereksinimli çocuklar
(Madde  21),  evde  eğitim  alma  imkanına  sahiptir.  Yerleştirme  komitesi,  özel
gereksinimli çocuğu, ebeveynlerin isteği üzerine, böyle bir karar için makul gerekçeler
olmak kaydıyla  ve  İlköğretim Düzeyinde  Özel  Gereksinimli  Çocukların  Evde Eğitim
Yönetmeliği'nde tanımlanan belirli koşulların yerine getirilmesi koşuluyla evde eğitime
yönlendirebilir. Yasaya göre, evde eğitim gören özel gereksinimli bir çocuk da belirli
finansman hakkına sahiptir.  

 

Özel gereksinimli  çocukların evde eğitimleri,  özel  gereksinimli  çocukların İlköğretim
Düzeyinde  Evde  Eğitime  Tabi  Yönetmelik'e  tabidir  (Slovenya  Cumhuriyeti  Resmi
Gazetesi  Nr.  10/2012).  Yönetmelik,  evde  eğitim  hakkının,  yerleştirme  komitesi
tarafından yönlendirilen özel gereksinimli çocuklara verildiğini söylüyor:

◦ düzeltilmiş uygulama ve ek uzman yardımı ile eğitim programları,

◦ eşit eğitim standardına uygun eğitim programları,

◦ daha düşük bir eğitim standardına sahip uyarlanmış eğitim programları veya

◦ özel eğitim programları.

Yerleştirme  komitesinin  özel  gereksinimli  bir  çocuğun  evde  eğitimini  önerebileceği
gerekçeler, Bir çocuğun engeli, bozukluğu veya açığı nedeniyle derslere girememesi ve
bireyselleştirilmiş  bir  yaklaşım  nedeniyle  müfredatın  tanımladığı  amaç  veya  bilgi
standartlarına  daha  kolay  ulaşabilmesi  durumunda  evde  eğitime  alınabileceğini
belirten Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin  5.  maddesine  göre,  ebeveynlerin  evde  eğitim  yapabilmeleri  için  iki
koşulu yerine getirmeleri gerekmektedir:

1. özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin
koşulları  sağlayan  bir  işletmeciye,  eğitim  ve  diğer  düzenlemelerin
düzenlenmesini  ve  finansmanını  düzenleyen  kanuna  uygun  olarak  hizmet
vermek.  Bu,  özel  gereksinimli  çocukların  evde  eğitimlerinin  yalnızca  uygun
eğitime  (öğretmen  nitelikleri  ve  özel  pedagojik  eğitim)  ve  özel  öğretmen
statüsüne sahip biri tarafından gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

2. müfredatta  tanımlanan  bilginin  amaçlarına  ve  standartlarına  ulaşmak  için
gerekli ekipmanı veya didaktik araçları sağlamak.
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Veliler  evde  eğitim  başvurularını,  eğitim  yılının  başlamasından  en  az  altı  ay  önce
Slovenya Cumhuriyeti  Eğitim Enstitüsü  bölgesel  birimine  yapmak zorundalar.  Evde
eğitim  hakkının  kullanımına  ilişkin  tüm  süreci,  bilginin  test  ve  değerlendirmesi
hakkında ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz Yönetmelikte okuyabilirsiniz.

Özel  Gereksinimli  Çocukların  Yerleştirilmesi  Yasası,  bir  çocuğa,  devletin  veya yerel
toplumun  bir  çocuğun  eğitimi  için  bir  okula  sağladığı  tutarda  finansal  fonlar  da
sağlanacağını belirtir. Milli Eğitim Bakanlığı, özel gereksinimli çocuğun kayıtlı olduğu
okulun tutarını aylık olarak belirtir ve okul, evde uygulanmakta olan kamuya açık bir
programın sağlayıcısı  veya sağlayıcıları  ile  evde eğitimin finansmanı  konusunda bir
anlaşma yapmalıdır.

Avusturya

Evde  eğitim  yasaldır  ve  Avusturya  hükümeti  tarafından  yerel  düzeyde  düzenlenir.
1985 zorunlu eğitim yasasına göre, Avusturya'nın zorunlu eğitim şartı "ev içi eğitim"
yoluyla yerine getirilebilir. Ev içi  eğitim (evde eğitim) bir tür özel okullaşma olarak
kabul  edilir.  Özel  okulların,  her  yılın  sonunda  devlet  okulunda  yapılan  bir  sınavla
değerlendirilen devlet okuluna "en az eşdeğer" olması gerekir. Ebeveynler, çocuklarını
evde bilgilendirmek için herhangi bir özel niteliğe ihtiyaç duymazlar, ancak çocuklarını
evde eğitime alma niyetlerini okul yılı başlamadan önce "Bezirksschulrat" (bölge okul
kurulu) hakkında bilgilendirmelidirler. Bir okul kurulu, bir ailenin evde eğitim hakkını
ancak  evde  okul  eğitimi  devlet  okulunda  verilen  eğitime  "eşdeğer"  değilse
yasaklayabilir. Bir ailenin evde eğitim kararı yasaksa, bölge okul yönetim kurulunun
kararına itiraz  etmek ve  "Landesschulrat"  (eğitim organını  yöneten)  önüne gitmek
mümkündür.

Özel  gereksinimli  veya  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrenciler  entegre  sınıflarda  veya
belirli engellilere yönelik özel okullarda eğitim alabilir. Ebeveynler bu iki örgütlenme
biçimi  arasında  seçim yapma hakkına sahiptir.  Özel  eğitim ihtiyacı  olan  öğrenciler
ilkokul,  genel ortaokul,  yeni ortaokul, alt  düzey akademik ortaokul (AHS) ve 2012
yılından  itibaren  önseçimli  okul  ve  bir  yıllık  ortaöğretim  ev  ekonomisi  okulunda
bütünleşik sınıflarda okutulabilmektedir. Üç ortak eğitim modeli uygulanır:

◦ Kapsayıcı sınıflar: SEN'li ve SEN'siz öğrencilere tüm derslerde bir öğretmen
ekibi tarafından talimat verilir.

◦ Destek  öğretmenleri  olan  sınıflar:  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bir  veya  iki
öğrencinin  haftada  birkaç  saat  (engellerine  bağlı  olarak)  özel  bir  okul
öğretmeninden ek destek aldığı ana sınıflar.
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◦ İşbirliği  sınıfları:  ilkokul,  alt-ortaokul  ve  meslek  öncesi  sınıflar  genellikle
örgütlenme  açısından  özel  okul  sınıflarından  ayrıdır.  İlgili  öğretmenler,
öğrencilerin  bir  ara veya her  zaman birlikte  öğretilmelerine göre bir  plan
üzerinde anlaşırlar.

Özel Eğitim Merkezleri,  özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kapsayıcı eğitim yoluyla
ana akım okullarda mümkün olan en iyi şekilde eğitim alabilmelerini sağlamak için
tüm özel gereksinimli eğitim önlemlerini sağlama ve koordine etme görevine sahiptir.

Mobil  özel eğitim hizmeti, görme ve işitme engelli,  davranışsal  güçlük ve konuşma
engelli öğrenciler ve hastanedeki öğrenciler için danışmanlık ve destek öğretmenleri
aracılığıyla  çeşitli  engelli  öğrencilere  destek  sağlar.  Bu  ek  hizmet,  öğrencinin
ihtiyaçlarına bağlı olarak sınıf dışında sağlanır.

Bulgaristan

Bulgaristan'da  evde  eğitim,  okul  öncesi  ve  okul  eğitimi  yasası  olan  LPSSE  ile
düzenlenir. Evde eğitim bireysel bir eğitim şekli olarak kabul edilir ve aşağıdakiler için
organize edilebilir:

◦ Sağlık  nedenleriyle  günlük  olarak  eğitilemeyen  zorunlu  okul  çağındaki
öğrenciler;

◦ Pedagoji  Konseyi'nin  kararına  uyarak  zorunlu  okul  çağındaki  yetenekli
çocuklar için;

◦ 16 yaşından büyük kişiler.

Prosedürü  etkinleştirmek  için  gerekli  belgeler  şunlardır:  tıbbi  kayıt,  uzmanlardan
değerlendirme, başka bir ebeveyn ve / veya öğrenci  eğitimi  biçimine geçme isteği
başvurusu.  Atılacak  ilk  adım,  okul  müdüründen  öğretim  şeklinin  değiştirilmesi  için
talepte  bulunmaktır.  Bu,  ana  akım sistemden  ayrı  çalışma  biçimine  geçişin  neden
gerekli  olduğunu  belirten  ebeveynler  (veya  vasiler)  tarafından  bir  başvuruda
bulunarak  yapılır.  Verilen  sebebin  niteliği,  onu  belgeleyen  ilgili  belge  ile
kanıtlanmalıdır,  sağlık  nedeni olması  durumunda yetkili  makam tarafından tıbbi  bir
belge düzenlenmesi gerekir.

Başvuruyu  inceledikten  ve  belirtilen  nedenlerin  koşullara  uygun  olup  olmadığını
değerlendirdikten  sonra  öğrencinin  eğitimine  bağımsız  formda  devam  edip
etmeyeceğine okul müdürü karar verir.

"Etkinlik  Organizasyonu"  ile  ilgili  10  ve  "Okul  Organizasyonu"  ile  ilgili  4  sayılı
Yönetmelikler,  bireysel  müfredatın,  devamsızlık  ve  görevli  olmayan  formun  bir
kombinasyonu  ve  öğrencinin  kişisel  gelişimi  bağlamında  seçilen  disiplinlerin  saat
sayısını  azaltma  imkanı  ile  öğrencinin  ihtiyaçlarına  göre  özel  olarak  geliştirildiğini
belirtmektedir.
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Madde 22, sınıfların ve programın tarihlere ve saatlere, belirli öğretim yöntemlerine ve
gelişimi  doğrulama  ve  değerlendirme  yöntemlerine  göre  (başarılara  dayanmayan)
yürütülecek yeri yönetir.

LPSSE'nin  36.  maddesine  göre,  bireysel  eğitim  şekli  çalışma  saatlerini,  öğrenme
üzerine devam eden değerlendirme sınavlarını içerir. Öğrencinin okula gidemeyeceği
durumlarda,  dersler  evinde  veya  hastanede,  özel  ihtiyaçlarda  ise  Kişisel  Gelişime
Destek Merkezlerinde yapılır.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine dayalı bir uzaktan eğitim biçimi de (Madde 38, LPSSE)
olabilir.

71  ve  73'üncü  maddelerin  yanı  sıra  "Kapsayıcı  Öğrenme  Yönetmeliği"nin  102  ila
108'inci  maddeleri  destek türlerini  ve uzmanları  düzenler: birleşik bir eğitim biçimi
mümkündür. Yönetmelik ayrıca, daha fazla çocuğun eğitim sistemine katılabilmesi için
uygun bir mimari ortamın oluşturulmasının gerekliliklerini de tanımlar.

Büyük Britanya3

Evde Eğitim Yeni  Özel  Eğitim İhtiyaçları   (SEN) Uygulama Kuralları'na  göre,  1996
tarihli "Eğitim Yasası"nın 7. Evde eğitim çocuğun yaşına, yeteneğine, yeteneğine ve
özel  ihtiyaçlarına  uygun  olmalıdır.  Yerel  makamlar,   bu  çocukların  özel  eğitim
ihtiyaçlarının  karşılanmasını  sağlamak  için  ebeveynlerle  ortak  ve  destek  olarak
çalışmalıdır.  Özellikle  yerel  otoritenin  çocukların  eğitim  ihtiyaçları  olduğunu  zaten
bildiği  veya  ebeveynlerin  çocukların  özel  ihtiyaçlarını  otoritenin  dikkatine  çektiği
durumlarda. 

Yerel  yetkililerin,  2014  tarihli  "Çocuklar  ve  Aileler  Yasası"nın  22.  Adanmış  Okullar
Hibesi'nin  yüksek ihtiyaç  bloğu,  evde eğitim gören çocuklar  da  dahil  olmak üzere
otorite  alanındaki  tüm ilgili  çocuk ve gençlere yönelik  müdahaleleri  finanse etmeyi
amaçlamaktadır.  Yerel  makamlar,  evde  eğitim  gören  çocukların  özel  ihtiyaçlarını
uygun olduğu yerlerde finanse etmelidir. Eğitim Bakanlığı'ndan yerel makamlara evde
eğitim  gören  çocuklar  için  finansman  sağlanması  konusunda  rehberlik  hizmeti
verilmektedir.

Yerel yetkililerin ve ebeveynlerin, Eğitim Sağlığı ve Bakımı planı olan bir çocuk veya
genç için evde eğitimin doğru çözüm olduğu konusunda hemfikir olduğu durumlarda,
plan çocuğun veya gencin evde eğitim alacağını açıkça belirtmelidir. Daha sonra yerel
otorite,  2014 "Çocuklar ve Aileler Yasası"nın 42(2) bölümü uyarırken, ebeveynlerle
birlikte çalışarak planda belirtilen özel eğitim müdahalelerini düzenlemelidir. Kanunun
19. Eğitim Sağlık ve Bakım planının çocuğun eğitim alacağı bir okul veya okul türünün
adını verdiği ve ebeveynlerin evde eğitim vermeye karar verdiği durumlarda, yerel
otoritenin belirlenen özel eğitim hükmünün yapılması görevi altında değildir. Planın,

3   https://www.gov.uk/government/publications/send-code-of-practice-0-to-25  
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uygun okul türünü adlandırması, ancak ebeveynlerin 1996 eğitim yasasının 7. Yerel
makam, içinde belirlenen müdahalelerin uygun olmaya devam etmesini ve çocuğun
ihtiyaçlarının  karşılanmaya  devam  etmesini  sağlamak  için  planı  her  yıl  gözden
geçirmelidir. 

Ebeveynler  evde  eğitim almaya karar  verdiklerinde,  çocuğun veya gencin  okuldan
başka  bir  şekilde  eğitim  aldığını  okula  yazılı  olarak  bildirmeleri  ve  daha  sonra
öğrencinin adını kabul kaydından kaldırmaları gerekir. Okul özel bir okulsa, çocuğun
adının  kaldırılması  için  yerel  otoritenin onay vermesi  gerekir,  ancak bu uzun veya
karmaşık bir süreç olmamalıdır. Evde eğitimin 'deneme süresi' için hukukta bir hüküm
bulunmamaktadır. Yerel makamlar, ebeveynler tarafından yapılan müdahalenin uygun
olup olmadığını kontrol etmek için aile evine özerk olarak giriş hakkına sahip değildir.

Bazı  durumlarda  yerel bir otorite,  evde eğitim veren ebeveynlere destek sağlama
gücünü göz önünde bulundurduktan sonra bile, Eğitim, Sağlık ve Bakım planı olan bir
çocuk veya genç için yapılan veya yapılabilecek eğitim müdahalesinin çocuğun veya
gencin ihtiyaçlarını karşılamadığı sonucuna varabilir. Yerel otoritenin okul devam emri
çerçevesi  aracılığıyla  müdahale  etmesi  gerekir  "eğer  görünürse  [...]  zorunlu  okul
çağındaki bir çocuğun uygun eğitim almadığını". Bir okula devam emrinin sunulması,
hükmü iyileştirme girişimlerinin tümü başarısız olursa son çaredir.  "Uygun eğitim",
çocuğun veya gencin yaşına, yeteneğine ve yeteneğine ve sahip olabileceği her türlü
engele uygun verimli tam zamanlı eğitim anlamına gelir.

Ebeveynler ayrıca özel eğitim ihtiyaçları olan ancak Eğitim, Sağlık ve Bakım planları
olmayan çocukları evde eğitebilirler. Eğitim, Sağlık ve Bakım planlarınasahip çocuk ve
gençlerde olduğugibi,  yerel  yetkililer  ebeveynlerle  birlikte  çalışmalı  ve ebeveynlerin
uygun hükmü sağlamalarına yardımcı olmak için evde destek sağlayıp sağlamamayı
düşünmelidir. Okulda  verilen özel eğitim desteğinin çocuğun veya gencin ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersiz olduğunu düşündükleri için evde eğitim almayı düşünenler de
dahil olmak üzere Eğitim, Sağlık ve Bakım değerlendirmesi talep etme hakkı ve itiraz
hakkı ile ilgili bilgiler tüm ebeveynlere açık olmalıdır.

Gençler, 18 yaşına kadar eğitim ve öğretime katılma şartını yerine getirmek amacıyla
evde  de  eğitim  alabilir.  Yerel  makamlar,  zorunlu  okul  yaşının  üzerinde  olan  evde
eğitim gören gençlerin EHC planlarının gözden geçirilmesine uygun olarak ebeveynleri
dahil etmelidir.

Macaristan

Macar yasaları, ebeveynlerin genellikle devlet müfredatını takip ettikleri ve çocukları
yılda  iki  kez  muayene  ettikleri  sürece  çocuklarını  evde  özel  öğrenci  olarak
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öğretmelerine izin  verir.  Evde eğitim Macaristan'da belirli  koşullar  altında yasaldır,
ancak henüz başlangıç aşamasındadır. Resmi başlangıcını 2000 yılında yaptı.

Yapısı  nedeniyle,  Macar  eğitim sistemi  genellikle  zihinsel  engelli  yaşayan  çocukları
ayırır. Halk Eğitimi Kanunu uyarınca, Uzmanlar Komitesi çocukları aşağıdaki üç eğitim
formundan birine devreder:

◦ ana akım, normal müfredat okulu

◦ özel müfredat okulu veya

◦ özel öğrenci olmak

Halk Eğitimi Kanunu iki tür yükümlülük öngörmektedir: zorunlu eğitim veya öğretim
yükümlülüğü.  Eğitim  yükümlülüğü,  pratikte  engelli  çocukların  gelişim  hazırlığına
zorunlu katılımını ima eder. Devlet, ciddi, çoklu engelli yaşayan çocuklar dışında her
çocuğa okul  eğitimi  vermekle  yükümlüdür.  Yani  özel  eğitim aslında iki  seviyeli  bir
sistemde var. Çocuğun diğer çocuklarla zorunlu eğitimini yerine getirip getiremeyeceği
veya ciddi, çoklu zihinsel engeli olması durumunda tek başına mı yoksa dört beş kişilik
bir  grupta  özel  bir  özenle  mi  gelişimsel  hazırlık  sağlanabileceğine  karar  vermek
çocuğun zihinsel engelinin teşhis edilen düzeyidir.

Zihinsel engelli olarak yaşayan ve "eğitilebilir" olarak tanımlanan çocuklara haftada 20
saat  ders  verilip,  eğitim  yolunun  sonunda  diploma  veya  sertifika  alabiliyorlar.
Genellikle  bu öğrenciler özel eğitim kurumlarına kayıtlıdır.

"Eğitilebilir" olarak teşhis edilen engelli çocuklar için - genellikle ciddi, çoklu engelli
yaşayanlar  -  özel  bir  eğitim sistemi  çerçevesinde  bile  geleneksel  eğitim olanakları
sağlanmamaktadır. Gelişimsel hazırlıkta yer alan çocuklar haftada üç-beş saatlik bir
eğitim alırlar.  Bu minimum ders sayısı,  gelişimlerinin  en yüksek derecesini  garanti
etmez. Eğitim genellikle çocuğun ikametgahında gerçekleşir. Gelişim hazırlığına katılan
çocuk haftada üç saat veya haftada beş saat grup oturumu hakkına sahiptir.

Hazırlık  sunan  özel  gereksinimli  öğretmenler  sağlamak  Profesyoneller  Komitesi'nin
sorumluluğundadır.  Ancak  bu  tür  çocukların  gelişimi  genellikle  ebeveynlere  veya
bakıcılarabırakılır. Sonuç olarak,    ebeveynlerden biri evde kalmak, işi kaybetmek ve
aile gelirini düşürmek zorundadır.

Ayrıca, zorunlu eğitime mecbur olduğu belirlenen birkaç çocuk hiçbir şekilde hizmet
alamıyor,  temel  gelişim hazırlığı  bile  yapmıyor.  Tahminlere  göre,  ciddi  bir  zihinsel
engelli  ve/veya birden fazla  engelli  yaşayan yaklaşık  2000-2500 çocuk eğitim dışı
bırakılmış ve bu da Anayasa'da yer alan hak ihlallerine neden oluyor.

Halk  eğitiminin  en  çok  tartışılan  sorularından  biri,  birden  fazla  engelli  yaşayan
çocukların nasıl ve kim tarafından eğitilebileceğidir. Bu tür çocukların özel ihtiyaçlarına
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yönelik  özel  okullar  hazırlanmamıştır.  Pedagoglar,  bu  çocukların  terkini
önleyebilecekleri uygun bir öğrenme ortamı yaratamazlar.  Bu nedenle,  bu tür çoklu
engellerin  bir  kombinasyonu  ile  yaşayan  çocuklar  genellikle  eğitim  sisteminden
düşerler.

Litvanya

Bir çocuk düzenli olarak okula gitmesini ve böylece zorunlu eğitimi yerine getirmesini

engelleyen  belirli  patolojiler  sunarsa,  evde  eğitim  veya  hastanede  öğrenme  talep

etmek  mümkündür.  Bu,  26  Eylül  2012,  n.  V-1405  "Hastanede  yatan  öğrencilere

öğretim  için  organizasyon  dersinin  onaylanması"  ve  Eğitim  Bakanlığı  Litvanya

Cumhuriyeti genelgesi uyarınca okula gitmelerini veya derslere girmelerini imkansız

kılan ciddi  patolojileri  veya engelli  tüm çocuklar için zorunlu okul  eğitimini  garanti

etmek üzere tasarlanmış bir okul hizmetidir.

Öğrencilerin hastanelerde veya başka bir sağlık kuruluşunda öğrenmeleri, bir hastane
okulu  veya  Belediye  yönetici  kurumları  veya  atanmış  herhangi  bir  kapsamlı  okul
(hastane  okulu  olarak  adlandırılır)  tarafından  düzenlanır.  Öğretmenlik  hastaneye
yatırıldıktan sonraki ikinci gün başlar. Yatağa bağlı öğrenciler bağımsız olarak öğrenir,
öğretmenler  kişisel  danışmanlık  sağlar.  Bu  tür  konsültasyonların  her  biri  20-30
dakikadan uzun değildir. Doktorlar tarafından izin verilen ve uzaktan öğrenme modunu
takip  etmeye  istekli  olan  öğrenciler,  bu  tür  hizmetleri  sağlayan  bir  okulda  bunu
yapabilirler.

Çeşitli hastalıklar, patolojiler veya travmalar nedeniyle normal okullara gidemeyen bu
tür öğrencilere ev temelli öğretim veya Evde Eğitim atanır.

Evde Eğitim, tüm eğitim kurumlarının, 30 günden uzun süre okula gitmelerine izin
vermeyen  veya  hastaneye  yatırılmış  olan  her  seviyedeki  (ilkokuldan  ortaokula)
herhangi  bir  öğrenci  için  evde  öğretim düzenlemesini  sağlar.  Bu  tür  eğitimler,  30
günden fazla olduğu sürece, hastaneye yatış veya tedaviler periyodik olsa bile garanti
edilmelidir.

Öğretim süresine bireysel bazda karar verilir. Ancak, 12 ayı geçemez.  Evde eğitim 
organizasyonu bu süreci takip etmek zorundadır:

1. Evde eğitim, öğrencinin kayıtlı olduğu okul tarafından düzenlanır.

2. Veliler evde eğitim için okul müdürüne bir başvuru yazar. Doktorun referansı kapalı 
olmalı.
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3. Okul öğretim planı hazırlar, ebeveynlerle zaman çizelgesini koordine eder, günde 4 
dersten fazla değil.

4. Okul gerekli ders kitaplarını sağlar.

5. En az bir üç aylık dönem veya dönem öğrencinin öğrenim sonuçları Çocuk Refahı 
Komitesi'nde tartışılır.

Litvanya'da uzaktan öğrenme de uygulanmaktadır. Bu öğrenme modu, ülkede geçici 
olarak ikamet etmeyen 7-18 yaş arası Litvanya vatandaşları tarafından kullanılabilir. 
Bu mod Vilnius Ozas  gymnasium tarafından düzenlenir. Okul, doğrudan (eşzamanlı) 
öğretim, esnek zaman çizelgelerinin yanı sıra esnek danışmalar ve son tarihler 
sunmaktadır. Skype programı, profesyonelce hazırlanmış e-dersler de dahil olmak 
üzere düzenli ve yüksek kaliteli öğretim  sağlar. Kursu başarıyla bitiren öğrenciler, 
Devlet tarafından tanınan sertifikalar veya mezuniyet diplomaları alırlar. Öğrenciler 
Litvanya'ya geri    döndüklerinde, herhangi bir ek test yapmadan veya ek sınavlara 
girmeden normal okullara gidebilir ve eğitimlerine devam edebilir.

Hollanda

Hollanda'da evde eğitim tanınan bir eğitim şekli değildir ve her çocuk muafiyetlerle
birlikte beşinci doğum gününden itibaren zorunlu eğitime tabi tutulur:

◦ çocuğun okul eğitiminde fiziksel ve/veya zihinsel olarak uygun olmadığı,
◦ velilerin evden makul bir mesafede uygun eğitime sahip tüm okullarda dini

ve/veya felsefi eğitim yönü hakkında çekinceleri olması,
◦ çocuk kayıtlıdır ve düzenli olarak yabancı bir okulu ziyaret 

Birinci  gruptaki  ve ikinci  gruptaki  birçok kişi  evde eğitime hazır.  1969 yılına kadar
evde eğitim tanınmış bir eğitim şekliydi.

Portekiz

Portekiz'de  Eğitim Bakanlığı,  her  birinin  özel  koşullarını  göz  önünde bulundurarak,
çocukların  okul  başarısını  ve  tam  olarak  dahil  edilmelerini  teşvik  etmek  amacıyla
kanserli çocuklara ve gençlere verilecek özel eğitim önlemlerini düzenledi.

Önlemler,  özel  değerlendirme koşullarını  ve okula devam, bireysel  ve / veya evde
eğitim desteği, kişisel veya bilgisayarla uzaktan iletişim araçlarını içerebilir; bireysel
eğitim  programının  (PEI)  tanımıyla  müfredat  uyarlaması;  ve  özel  kompanzasyon
ekipmanlarının kullanımı.
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Özel eğitim önlemlerinin verilmesi için kabul edilecek prosedürün yanı sıra bunlardan
yararlanma koşullarını ve bunların uygulanması ve izlenmesi rejimini düzenleyen ve
her bir özel vakanın koşullarına uygulamak için gerekli esnekliği ve uyarlanabilirliği her
zaman garanti eden bir yönetmelik (Portaria n° 350A/2017) vardır. 

Eğitim  destek  tedbirleri,  ebeveynlerin  veya  bakıcıların,  sağlık  hizmetlerinin,
öğretmenlerin  veya  çocuğa  veya  gence  müdahale  eden  diğer  teknisyen  veya
hizmetlerin inisiyatifiyle yürütülen ihtiyaç tespit edilerek belirlenir.

 Verilecek eğitim desteği,  her  çocuğun veya  gencin  özel  ihtiyaçlarına  bağlı  olarak
aşağıdaki önlemlerden oluşabilir:

◦ Özel değerlendirme koşulları ve okula devam;

◦ Okulda,  hastanede  veya  evde,  şahsen  veya  uzaktan,  bilgisayarlı  iletişim
araçlarını kullanarak bireysel eğitim desteği;

◦ Müfredat  uyarlamaları  ve  değerlendirme  süreci,  yani  Bireysel  Eğitim
Programı (PEI) tanımı yoluyla;

◦ Özel kompanzasyon ekipmanlarının kullanımı.

Ebeveynler  veya  bakıcılar  Bireysel  Eğitim  Programının  geliştirilmesine  katılmalı  ve
öğrencisinin öğrenmesi ile ilgili tüm bilgilere erişemelidir.

Planlanan eğitim destek tedbirleri, öğrencinin kayıtlı olduğu okul veya bakıcı tarafından
talep  edildiği  takdirde  öğrencinin  bulunduğu  hastaneye  yakın  bir  okul  tarafından,
hastanedeki öğretmenlerle birlikte ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmetlerinin desteğiyle
harekete geçirilir,  yani Okul Kurumları Genel Müdürlüğü.

Eğitim  desteği,  öğrencinin  kayıtlı  olduğu  okul  müdürünün  velileri  veya  müdürleri
tarafından talep edilmelidir.

Eğitim desteğinin harekete geçirilmesi aşağıdaki belgelerin sunulmasına bağlıdır:

◦ Patolojiyi kanıtlayan belge;

◦ Klinik durumun sağlanacak eğitim desteği ile uyumlu olduğunu kanıtlayan
tıbbi beyan;

◦ Eğitim Başkanı'nın sorumluluk varsayımı beyanı.

Bu durumda seferber  edilecek desteklerin  öğrencinin  kayıtlı  olduğu okulda mevcut
olmaması halinde talep en fazla 10 iş günü içinde Okul Kurumları Genel Müdürlüğüne
gönderilir. Bir önceki sayıda verilen desteğin azami 10 iş günü içinde tahsisine karar
vermek Okul Kurumları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır.
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Eğitim  destek  önlemlerinin  uygulanmasının  ve  etkinliğinin  değerlendirilmesi  süreci,
eğitim  veya  öğretim  düzeyine  göre  grup  öğretmenlerinin  veya  sınıf  liderinin
sorumluluğundadır. 

Grup dışı okul ve okul kümeleri, bu yönetmeliğin amacına uygun olarak kamu veya
özel kuruluşlarla protokoller ve ortaklıklar girebilir.

Eğitim Genel Müdürlüğü, Ulusal Sınavlar Jürisi aracılığıyla, bu şartlarda değerlendirilen
öğrencilerin sınav ve sınavlarını gerçekleştirme koşullarını okullarla ifade eder.

Romania

Evde eğitim yasaktır  veya tanınmaz. Evde eğitim görenler şu anda kendilerini özel
okul olarak okul yetkililerine bildiriyor. Şu anda, bir aile çocuklarını evde öğretebilir ve
öğrencilerin  "şemsiye"  bir  özel  okula  kaydolduğuna dair  kanıt  verilebilir.  Romanya
eğitim yasasına göre okullaşmanın tek yerinin devlet okulu sistemi olduğu belirtiliyor.
Velilerin öğrencileri  evde eğitmelerine teknik olarak izin verilmez. Bir istisna, hasta
olan veya bazı özel fiziksel veya zihinsel ihtiyaçları olan öğrencidir.

Romanya'da,  özel  gereksinimli  çocuklar  çeşitli  eğitim  türlerine  erişebilir  ve
engelliliklerinin türüne ve derecesine göre özel  okullara kaydolabilir  veya gruplar  /
sınıflarda veya bireysel olarak ana akım okula entegre edilebilir. Özel eğitim ve özel
bütünleşik eğitim, üniversite öncesi eğitimin tüm düzeylerinde, bozukluğun türüne ve
derecesine göre düzenleniyor,    böylece: zihinsel, işitme, görme, lokomotif, ilişkili.
Özel  eğitim ve  özel  bütünleşik  eğitim  Romen milli  eğitim sisteminin  ayrılmaz bir
parçasıdır  ve tüm öğrencilere engellilik ve gelişim ihtiyaçları  derecesine uyarlanmış
eğitim programları  sunmaktadır.  Özellikle eğitim alanında, genel ve özel eğitimde
normatif  belgeler,  Romanya tarafından 26  Eylül  2007'de  imzalanan  Engelli  Hakları
Sözleşmesi'nin hükümlerine uyuyor. Romanya'yı yöneten Anayasa ve yasalar, engelli
öğrencilerin eğitime erişimini sınırlandırmamaktadır. Romanya'da 1990'lardan bu yana
okul ve sosyal hayata erişim ve tüm çocuk kategorilerinin katılımına ilişkin çeşitlilik,
başlangıç ve pratik uygulamalara saygı göstererek kapsayıcı eğitim benimsenmiştir.
Şu anda, engelli öğrencilerin yaklaşık yarısı ana akım eğitimde eğitim alıyor. Her okul,
engellilik  türüne  ve  notlarına  bağlı  olarak  uygulanacak  müfredat  planına  öğretim
konseyinde  karar  verebilir.  Bazı  özel  gereksinimli  okullar,  ana  akım  okulla  aynı
müfredat planını uygulayabilir, uyarlayabilir veya farklı şekilde yapılandırabilir.

Romen Hükümeti'nin engelli çocuklar/öğrenciler için özel eğitim politikası, genel olarak
özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrencilerin ve özellikle de engellilerin okula kaydolması
ve sürdürülmesi için çeşitli birincil yönlere yöneliktir:
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◦ Çocuğun evine en yakın anaokulundaki tüm çocukların okula çıkışı. Öğretim-
eğitim sürecine erişimi sağlamak için

◦ Öğrenme  güçlüğü,  uyum  ve  entegrasyon  zorlukları  veya  anormal
davranışları  olanlar  için  eğitim  hizmetleri,  konuşma  terapisi  ve
psikopedagojik  danışmanlık  sunarak  ana  akım  okullarda
çocukların/öğrencilerin sürdürülmesi;

◦ Bu  tür  bir  eğitimin  amacına  uymayan  özel  gereksinimli  bir  okuldan  bu
öğrencilerin  ana  akım bir  okuluna  transfer  edilmesi,  yanlış  bir  tanı  veya
eğitim faaliyetinin bir sonucu olarak belirgin bir ilerleme kaydedenler aldı. 

Mezuniyette, bu özel gereksinimli okulların öğrencileri, ana akım eğitim mezunları gibi
ulusal  sınavlara  (testler,  bakalorya  veya  mezuniyet  sınavı)  girerler.  Bu  durumda,
organizasyon  ve  dağıtım  sınavı  metodolojilerinin  tesislerinden  ve  ayarlamalarından
bahsedilir. Akut, şiddetli, derin veya ilişkili eksiklikleri olan her öğrenci için, ihtiyaçları
ve  bireysel  gelişim  yeteneklerini  karşılayan  belirli  hedefler  de  dahil  olmak  üzere
kişiselleştirilmiş bir müdahale planı detaylandırılmıştır.

İspanya - Castilla y Leon özerk bölgesi

Castilla  y  Leon  topluluğu,  Özerklik  Tüzüğü  ve  Eğitim,  Sağlık  ve  Sosyal  hizmetler
konularında yetkinliklere sahiptir. Castilla y Leon bölgesinin Özerklik Tüzüğü (Castilla y
León),  Mart  1994,  Ocak 1999 ve  Aralık  2007'de  değiştirilen  Organik  Yasa  4/1983
tarafından onaylandı. Castilla y Leon Özerklik Tüzüğü'nden 13. 13. maddenin ikinci
maddesi sağlık koruma hakkını tesis eder.

Organik  Eğitim  Hukuku  2/2006,  3  Mayıs'tan  itibaren,  II  başlığı  üzerinde,  Eğitim
İdaresi'nin, öğrencilerin/ öğrencilerin eğitime olağan kadar ilgi duymaları gerektiğinde
kaynak ve gerekli  önlemleri sağlayacağının düşünüldüğü "Eğitimde Eşitlik" unvanını
ortaya oturtur.

Castilla y Leon bölgesinin IV Sağlık Planı, 2016 yılında onaylanan "Tüm politikalarda
sağlık" adlı Avrupa stratejikini içerir, bu da sağlık iyileştirme ve eşitliği tüm sektörel
politikalarda ortak bir hedef olarak dahil etmek için bir transversal strateji anlamına
gelir.  Diğer  taraftan,  2017  yılında  onaylanan  Castilla  y  Leon  bölgesinin  eğitim
çeşitliliğine  dikkat  eden  II  Planı,  tüm  öğrencilere  eğitim  hakkının  hakim  olduğu,
çeşitliliklerini  göz  önünde  bulundurarak,  dahil  edilmelerini  garanti  eden  ve  farklı
koşullara  ve  ihtiyaçlara  gerçekten  uyum sağlamak  ve  dolayısıyla  eğitimde  kaliteyi
artırmak  için  esnek  okul  modalitelerini  destekleyen  bir  eğitim  modelini
pekiştirmektedir.
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Sağlık veya sosyo-sağlık ihtiyacı olan öğrencilere cevap vermeyi amaçlayan tedbirleri
düzenleyen yasa ORDEN EYH/315/2019, 29  Mart (Castilla y Leon Resmi bülteninde
yer  aldı-  BOCYL-,  4  Nisan  2019tarihinde )  Bu  düzenlemeden  önce  Bölge  Milli  Eğitim
Bakanlığı  ile  Bölge  Sağlık  Bakanlığı  arasında  yapılan  anlaşmalarla  4sağlıkla  ilgili
ihtiyaçları olan çocuklarayönelik eğitimsel dikkat  geliştirilmiştir.

Bu  yeni  düzenleme,  sıhhi  veya  sağlıkla  ilgili  eğitim  ihtiyaçlarını  sunan  öğrenci  ve
öğrencilere  ayrılmaz  bir  dikkat  gösterme  pozisyonunda  olmak  için  yakın  bir
koordinasyon altında çalışan Eğitim, Aile ve fırsat eşitliği adlı üç Bölge Bakanlığından
ve Bölge Sağlık Bakanlığı'ndan gelen kurumlar arası eylemleri içerecek şekilde ulaşılan
disiplinler arası bir yasal çerçeve oluşturduğundan, hakkaniyet ve sosyal uyum eğitim
politikalarına bir örnektir.  onların okulu.

Düzenin 4. Öğrenci sayısına ve farklı ihtiyaç türlerine bağlı olarak, hastanede 3 farklı
sınıf türüne kadar olabilir: sıradan, spesifik ve eğitici "gündüz hastanesi" sınıfları, bu
sonuncusu okul  dönemlerinde  hastane gündüz merkezine  katılan  (psikiyatri  servisi
doktorları tarafından reçete edilen) öğrencilere yöneliktir.

Çocuklar ne kadar süre hastanede kalırlarsa kalsınlar, yasal olarak sıradan okullarına
ve hastanedeki öğretmenler tarafından devam edecektir. Hastanede eğitimsel dikkat,
çocuğun akademik  ve  sağlık  gelişimine  göre  ayarlanacağı  için  esnek bir  karaktere
sahip olacaktır.

Öğrenciler ve öğrenciler hastanedeyken, öğrencilerin ait olduğu okuldan öğretmenler
tarafından  hazırlanan  bireysel  bir  eğitim  programlarına  sahip  olacaktır.  Referans
okuldan öğretmenler, hastanedeyken bireysel eğitim programını ve değerlendirmesini
uygulamakla  görevli  hastanedeki  öğretmenlerle  koordine  edilecektir.  Hastanedeki
öğretmenler, hastanede yatan çocukların kişisel ve duygusal dengesini teşvik etmek
için işlevleri arasında, durumun çocuk üzerinde yaratabileceği kaygıyı azaltmak için
değerlendirmelerini  kolaylaştırırlar.  Ayrıca  hastanedeki  çocuklar  ve  sınıf  arkadaşları
arasındaki  iletişimi  teşvik  edecek,  böylece  kendilerini  izole  hissetmeyecekler  ve
hastanedeki  öğretmen  de  ebeveynler  ve  okul  arasında  arabulucu  olarak  hareket
edecek.

Hastanedeki  sınıftan  öğretmenler  ile  çocukların  ait  olduğu  okullardaki  öğretmenler
arasındaki koordinasyon, her iki haftada bir en az bir olacaktır. Bunun yanı sıra, ayda
bir  kez  hastanede  sınıfta  çalışan  öğretmen,  referans  okuluna  bireyselleştirilmiş  bir
takip  raporu  gönderecektir.  Çocuklar  hastaneye  yatışı  bitirdikten  sonra  öğretmen,
öğrencinin  sıradan sınıfına dahil  edilmesini  kolaylaştırmak için karşılama etkinlikleri
düzenlemenin rahatlığı hakkında referans okuluna bilgi verecektir.

4   http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/04/pdf/BOCYL-D-04042019-1.pdf  
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Evde eğitime yönlendirenlerin bölüm V bölümü, tıbbi reçete altında eğitim merkezine
gidemeden  evde  kalması  gereken  öğrencilerin  öğrenme  sürecine  süreklilik
kazandırmayı amaçladi. Bu ilgi akademik, psikolojik, duygusal, aile ve sosyal alanları
kapsayacaktır.  Öğrencilerin  evde  eğitim  gerektirebileceği  koşullar  (tıbbi  reçete
altında):

◦ Kronik hastalığı nedeniyle okula bir ay içinde 6 veya daha fazla gün, en az
altı ay devam olup gidemezler.

◦ Uzun süreli  hastalık  veya travmatik  yaralanmalar  nedeniyle  okula düzenli
devam eden öğrenciler bir aydan uzun süre devam edemezler.  

Evde  eğitim  öğrencileri,  öğretmenleri  tarafından  hazırlanan  bireysel  bir  eğitim
programlarına sahip olacak.  Nota bağlı  olarak,  bir  ilkokul  veya ortaokul  öğretmeni
bireysel eğitim programını geliştirmek için öğrencinin evine gidecektir. Evde eğitime
devam eden öğretmenler, referans okulda öğretmen olarak sürekli  olarak koordine
edilmelidir.  Bu  koordinasyonun  yanı  sıra  ayda  bir  evde  eğitim  yapan  öğretmen
referans okuluna bireyselleştirilmiş bir takip raporu gönderecektir. Ayrıca evde olan
çocuk ile  sınıf  arkadaşları  arasındaki  iletişimi  teşvik  edecek, böylece çocuk kendini
izole hissetmeyecek ve evde eğitimden sorumlu öğretmen de ebeveynler ve referans
okulu arasında arabulucu olarak görev yapacaktır.

Çocuk ilgili  bazı koşullar altında olduğunda ebeveynlerin Evde eğitim talebi iletmesi
gerekir.  Öğrencinin  neden  okula  gidemediklerini  ve  iyileşmenin  muhtemel  süresini
açıklayan tıbbi raporu, evde eğitim programı sırasında evde olacak yetişkinin kimliğini
ve hangi okulun bireysel program için ilk taslağı içereceğini referans okulundan baştan
çıkarıcı  bir  rapor  sunmaları  gerekir.  Talebin  Eğitim  İl  Müdürlüğü'ne  sunulması
gerekmektedir. Her Eğitim İl Müdürlüğü'nde, tüm talep sürecinde aileleri kolaylaştıran
ve yardımcı olan çeşitlilik için teknik danışmanlara güvendiklerini açıklamak önemlidir,
böylece danışmanlar referans okulu ile tüm formaliteleri tercih edebilir, böylece eğitim
evi talebi için tüm süreç aileler için basit olabilir. Çeşitlilik için bu teknik danışmanlar,
daha  sonra  evde  eğitime  ihtiyaç  duyacak  bazı  vakaları  tahmin  edebilmeleri  için
hastanedeki okullarda çalışan öğretmenlerle de kalıcı olarak iletişim halindedir.

Aynı anda veliler Evde eğitim talep ederler, evde eğitim verecek öğretmenle programa
saygı  göstermeyi  kabul  ederler.  Veliler,  öğretmen evdeyken  her  zaman  yetkili  bir
yetişkin olacağını  garanti ediyor, aile, öğrenci ve öğretmenin evde eğitim sırasında
olabileceği  yeterli  bir  yer  sağlıyor.  Veliler  ayrıca  evde  eğitim  öğretmeni  evdeyken
yeterli bir birliktelik sağlar.

Eğitim İl Müdürlüğü 5 iş günü içinde talebe cevap vermek zorundadır ve karar velilere
ve referans okuluna bildirilecektir. Karar üzerine Eğitim İl Müdürlüğü, evde eğitimden
sorumlu öğretmenin adı ve buna ilişkin uygun takvim hakkında da bilgi verecek.
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İsveç

Evde  eğitim,  İsveç  okul  yasası  2010:800  tarafından  düzenlenir.   İsveç'te  evde
eğitim/okullaşma olarak adlandırılan ve hasta oldukları veya benzer koşullar nedeniyle
düzenli okul çalışmalarına katılamayan öğrenciler için var olan bir destek işlevi vardır.

 

Bu formda öğretim sadece hastalık veya benzeri nedenlerle uzun süre düzenli okul
çalışmalarına katılamayan öğrenciler içindir.  Öğretmenlik ya hastanede ya da evde
yapılır.  Öğretim,  mümkün  olduğunca,  öğrencinin  katılamadığı  öğretime  karşılık
gelmelidir.  Öğretim  evde  gerçekleşirse,  öğrenci  başka  türlü  öğretime  gitmiş  gibi
eğitimden  aynı  müdür  sorumludur.  İsveç'te,  öğrencilerin  bir  hastanede  veya  evde
eğitime katılmalarına yardımcı olmak için robotik kullanımına örnekler vardır.5

İstisnai  durumlarda,  öğrenciler  hasta  olmak  dışındaki  nedenlerden  dolayı  evde
öğrenim alabilirler, ancak sadece daha kısa bir süre için. Bu durumda, evde eğitimin
çocuğun okulda alacağı eğitime yeterli  bir  alternatif  olması gerekir.  Bu durumlarda
çocuğun evde eğitim alıp almayacağına karar veren çocuğun ev belediyesidir.

Ukrayna

Sağlık  nedenleriyle  geçici  veya sürekli  eğitim kurumlarına gidemeyen öğrencilerde,
yetkili eğitim otoriteleri evde eğitim vermekle yükümlüdür. Evde eğitim hakkı veren
hastalıkların listesi, Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan prosedüre uygun
olarak belirlenir.

Evde  eğitim  sözleşmesi  şekli,  eğitim  alanında  yetkili  bir  merkezi  yürütme  organı
tarafından  onaylanır.  Evde  eğitim,  eğitim yönetim organı,  eğitim  kurumu,  çalışma
kişisi ve / veya yasal temsilcileri arasındaki anlaşmalara dayanır.

Evde eğitim, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumu veya ikamet edilen yere en yakın
kamu akreditasyonu olan  en yakın  eğitim kurumu tarafından yönetilir.  Eğitimciler,
somatik hastalıklardan muzdarip çocuklarla ilgili tıp kurumunun bulgularına dayanarak
ve  diğer  durumlarda  psikolojik,  pedagojik  bir  komite  veya  tıbbi  ve  sosyal  uzman
komitesi temelinde eğitilmelidir. 

5     https://www.barncancerfonden.se/press/robot-hjalper-barn-med-cancer-att-delta-i-skolan/  
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Amerika'nın U nited Devletleri

Amerika  Birleşik  Devletleri'nde  10'dan  fazla  engellilik  kategorisi  vardır.  Çoğu  ülke
kategorik yaklaşımı 4-10 tür özel ihtiyaçla kullanır. 'Geleneksel' toplumlarda genellikle
dört engellilik kategorisi/türü tanınır: fiziksel engellilik, körlük, sağırlık ve zeka geriliği.
Ayrıca, ülkeler engelli olmayan bireyleri özel eğitim ihtiyaçları kategorilerine de dahil
edebilir; örneğin, mülteci çocuklar, yetenekli ve yetenekli çocuklar (ayrıca bozuklukları
da  olabilir)  ve  eğitim  düşüklüğüne  neden  olan  çeşitli  öğrenme  güçlüğü  ve
dezavantajları olanlar (örneğin, sokak ve çalışan çocuklar, göçebe nüfustan çocuklar,
AIDS veya sivil çekişmeler yoluyla ebeveynlerini kaybeden çocuklar, dilsel, etnik veya
kültürel azınlıklardançocuklar) .

Ülke  genelinde  giderek  daha  fazla  aile,  engelli  çocukları  da  dahil  olmak  üzere
çocuklarını  evde okutmayı  seçiyor.  Engelli  çocukların  evde eğitimine ilişkin  yasalar
eyaletten eyalete değişmektedir. Evde eğitim gelişen bir uygulama olduğundan, eyalet
yasaları her zaman açık değildir ve çelişkili görünebilir. Sonuç olarak, devletlerin ve
Yerel Eğitim Kurumlarının (LEA' lar) evde eğitim alan öğrencilere özel eğitim hizmeti
sunmadaki kesin sorumlulukları mahkemelerde sıkça tartışılır.

Tüm eyaletler engelli öğrencilerin evde eğitimine izin veriyor. Ancak bazı eyaletlerde
hükümler  engelli  olmayan öğrencilere  göre  daha katıdır.  Örneğin  Iowa,  engelli  bir
çocuğun  evde  eğitim  alabilmesi  için  yerel  özel  eğitim  müdürünün  yazılı  iznini
gerektirir.  Kaliforniya,  bireysel  eğitim  programı  (IEP)  ekibinin  onayını  gerektirir.
Pennsylvania sertifikalı bir özel eğitim öğretmeni veya okul psikoloğu tarafından onay
gerektirir. Vermont'ta, engelli çocukların evde eğitim aileleri, geleneksel özel eğitim
hizmetleri yerine ne kadar uygun desteğin sağlanacağını yazılı  olarak açıklamalıdır.
Kuzey Dakota'da, yasal olarak evde eğitim almasına izin verilen tek engelli çocuklar
otizm tanısı alanlardır.

Çoğu eyalet, bu belgede daha önce açıklanan ikili kayıt gibi düzenlemeler kapsamında,
evde  eğitim  gören  engelli  öğrencilerin  yerel  devlet  okulunda  özel  eğitim  ve  ilgili
hizmetleri almasına da izin verir. Örneğin, Idaho açıkça evde eğitim engelli öğrenciler
tarafından genel eğitim kurslarına çift kayıt izni vermektedir.
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