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Acest articol prezintă politicile de integrare a copiilor cu dizabilități practicată în Statele Unite 

şi Europa. Comparația dintre politicile de integrare ale SUA şi ale statelor europene se va con-
centra pe mai multe dimensiuni: legislația privind integrarea copiilor cu dizabilități, definirea 
dizabilităților, diagnosticarea copiilor cu dizabilități, cadrele pentru copiii cu dizabilități şi politica 
bugetară.
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În conformitate cu conceptul filosofic și etic al exceptării din fiecare țară, au fost adop-

tate legi în diferite țări cu privire la dreptul copiilor cu dizabilități de a se integra în cadrul 
educațional obișnuit. Conceptele filosofice care stau la baza legilor variază de la o viziune 
asupra lumii care privește individul cu dizabilități ca fiind egal cu drepturile depline în so-
cietate și percepția că copilul cu dizabilități este un individ diferit de ceilalți și, din cauza 
nevoilor sale speciale, trebuie să fie în cadrul potrivit acestuia. Majoritatea țărilor se află 
într-un proces treptat de extindere a drepturilor individului cu dizabilități și de integrare 
a acestuia în sistemul de învățământ tradițional [1]. În unule țări europene, individul cu 
dizabilități  este recunoscut de lege ca având drepturi aproape depline.

Legislație privind integrarea. Legea islandeză susține dreptul copiilor sau a tinerilor 
cu dizabilități de a studia în aceleași școli cu copiii fără dizabilități. Legea nu menționează 
terminologia educației speciale, dar susține că toți copiii au același drept de a urma școala 
și de a dobândi cunoștințe și abilități [5].

În Italia legea prevede că ar trebui realizată o integrare completă a elevilor cu nevoi 
speciale. Același lucru este valabil și pentru Spania, Portugalia, Suedia și Norvegia.

Conform legislației engleze, plasarea unui copil în sistemul de educație specială ar tre-
bui efectuată numai după ce o școală obișnuită este considerată nepotrivită pentru el. Un 
copil cu nevoi speciale este definit în termeni legați de gradul de adecvare al sistemului și 
nu invers. Cu alte cuvinte, un copil cu nevoi speciale este cineva care are un handicap care 
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îl împiedică să folosească serviciile educaționale regulate oferite colegilor săi din zona sa 
de reședință [5].

În Grecia educația specială este concepută ca o parte integrantă a sistemului de 
învățământ general. Legislația ei elenă prevede educația obligatorie pentru copiii cu nevoi 
speciale de la vârsta de trei ani și o zi lungă de educație pentru acești copii. Copiii care sunt 
integrați în educația regulată au dreptul la asistență specială din partea centrelor desem-
nate în acest scop, precum și la îndrumare.

În 1994, în Danemarca a fost adoptată Legea privind integrarea copiilor cu nevoi speci-
ale în școlile primare și gimnaziale. Un principiu fundamental al politicii daneze este acela 
că toți elevii au dreptul la instruire adaptată situației, posibilităților și nevoilor lor [5].

Spre deosebire de aceste țări, Olanda, Luxemburg, Austria, Irlanda, Germania și Belgia 
trec printr-un proces treptat de recunoaștere a drepturilor speciale în societate și extin-
derea posibilităților de integrare a persoanelor cu dizabilități în sistemul de învățământ 
regulat, care se reflectă în mai multe programe și proiecte de integrare.

În Luxemburg, până în 1994, copiii cu nevoi speciale au fost îndrumați către educația 
specială. În 1994 a fost adoptată o lege care permite copiilor cu nevoi speciale să frecven-
teze școli regulate și să primească asistență specială.

În 1993, în Austria a fost adoptată o lege care permite integrarea copiilor cu dizabilități 
în școlile primare și posibilitatea integrării în licee. Până în acel an, școlile speciale erau 
obligatorii pentru copiii cu nevoi speciale.

În 1995, guvernul irlandez declara că scopul său era să asigure o gamă largă de opțiuni 
pentru elevii cu nevoi speciale, de la asistență ocazională într-o școală obișnuită la o școală 
specială, cu posibilitatea de a trece de la un cadru la altul, după necesități.

La sfârșitul anului 1988, guvernul german a decis să crească flexibilitatea sistemu-
lui de învățământ special. S-a dezvoltat o nouă concepție a dizabilităților și a nevoilor 
educaționale care a influențat dezvoltarea unor programe de integrare mai bune și a unor 
metode de diagnosticare. În ultimii ani a existat o creștere semnificativă a numărului de 
programe de integrare în școlile din diferite districte ale Germaniei [5].

În februarie 1997, în Belgia a fost adoptată o lege care încuraja integrarea în societate 
a persoanelor cu dizabilități. Zece ani mai târziu s-a încercat integrarea copiilor cu nevoi 
speciale în sistemul educațional. Legea se referă în principal la integrarea în școlile primare. 
Scopul integrării, conform acestei legi, este de a permite elevilor cu dizabilități să participe 
la cursuri sau activități în școli obișnuite, temporare, permanente, complete sau parțiale, cu 
asistența unei școli de educație specială din apropiere.

Pentru a extinde drepturile acordate copiilor cu dizabilități, o serie de țări europene au 
realizat reforma descentralizării educaționale.

În Anglia, legea descentralizării prevede integrarea copiilor cu dizabilități în școlile 
obișnuite. Potrivit legii, deciziile ar trebui luate la nivel local. Acest lucru va simplifica pro-
cedurile birocratice, iar deciziile ar fi mai relevante. Pentru a se asigura că nu există lacune 
mari în calitatea serviciilor oferite de o școală sau alta, a fost creat un organism de supra-
veghere, iar responsabilitatea școlilor și a autorităților locale a fost limitată în conformitate 
cu criteriile naționale [4].

În Franța principala autoritate educațională, prin lege, sunt consiliile locale. Legislația fran-
ceză a refuzat să definească un handicap și a numit un organism local al cărui rol este să decidă 
ce asistență financiară sau educațională ar trebui acordată unui anumit elev sau student.
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În Finlanda a fost implementată o reformă care autoriza autoritățile locale să ia decizii 
cu privire la integrarea copiilor cu dizabilități în educația regulată. Ca urmare a acestei re-
forme, numărul școlilor de educație specială a scăzut și a crescut numărul de clase combi-
nate (în care copiii cu dizabilități sunt înscriși împreună cu copiii fără dizabilități). În plus, 
s-au stabilit clase speciale în școlile obișnuite pentru copiii care nu se pot integra într-o 
clasă obișnuită [4].

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, copiii cu dizabilități din Statele Unite nu benefi-
ciau de servicii educaționale, deoarece erau considerați inculți sau incapabili să profite 
de pe urma acestor servicii. Spre sfârșitul acestui secol, au fost înființate școli speciale 
pentru elevii cu dizabilități în scopul promovării lor, dar în cele din urmă acestea au 
devenit închisori, sub pretextul „protecției” persoanelor cu dizabilități de lumea exte-
rioară. O schimbare semnificativă în dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilități 
s-a produs abia după cel de-al Doilea război mondial. În anii 1940 și 1950 au fost des-
chise clase speciale pentru copiii cu dizabilități, iar în anii 1960 au fost deschise clase 
speciale pentru copiii cu dizabilități severe [3].

În 1975, în Statele Unite a fost adoptată Legea educației pentru toți copiii cu han-
dicap. Potrivit legii, copiii cu dizabilități trebuie să studieze în mediul cel mai puțin 
restrictiv [6]. În mai multe state din SUA instanța a considerat că plasarea într-o școală 
obișnuită este preferabilă plasării într-o școală specială, iar plasarea persoanei cu 
dizabilități într-o clasă specială într-o școală obișnuită este preferabilă oricărei alte 
plasări. În 1982, instanța a stabilit, de asemenea, că programele destinate elevilor cu 
dizabilități deosebit de grave ar trebui să se desfășoare în școli obișnuite și în cadrul în 
care aceeași grupă de vârstă este în proporțiile lor normale [3]. În 1990, legea respecti-
vă a fost schimbată în Legea privind educația persoanelor cu dizabilități și, de fapt, și-a 
extins aplicarea la o vârstă peste liceu, cu accent pe tranziția la viața de adult adaptată 
la comunitate. O altă lege aprobată în acel an a fost Legea americanilor cu dizabilități, 
care a extins integrarea persoanelor cu dizabilități în societate în viața economică, so-
cială și politică. Ca parte a acestei evoluții, s-au făcut schimbări semnificative în ceea ce 
privește gradul de integrare a copiilor cu dizabilități, dar s-a făcut foarte puțin pentru 
copiii cu dizabilități severe. Aproximativ 70% dintre acești copii au rămas în cadru se-
parat [3]. La mijlocul anilor ‚70 au început să se audă voci în favoarea integrării copiilor 
cu dizabilități severe în educația regulată. Ca urmare a dezbaterii pe această temă, s-au 
făcut modificări în politica care include eforturile de integrare a copiilor cu dizabilități 
severe în educația regulată [3] (Koenning și colab., 1995).

Procesul de diagnosticare a copiilor cu dizabilități. În fiecare țară diferite organisme 
efectuează procesul de diagnosticare.

Diagnosticare de către autoritățile sanitare: În Italia, responsabilă pentru efectuarea dia-
gnosticelor și screening-ul cadrelor educaționale este autoritatea locală din domeniul sănătății. 

Diagnosticarea copiilor cu dizabilități din Irlanda este realizată de autoritățile sani-
tare, dintre care unele includ și un departament psihologic. Orice plasare a unui copil 
în orice cadru special (integrat sau separat) depinde de recomandarea unui psiholog.

Diagnosticare de către școli: În Islanda, starea copilului este evaluată la cererea pro-
fesorului, a părinților sau a serviciilor de sănătate școlare. Profesioniștii din școală fac dia-
gnosticarea, iar recomandările pentru tratament sunt aduse în atenția profesorului, a co-
pilului și a părinților.
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Caracteristici și etape ale diagnosticului. În sistemul de învățământ englez, a fost dez-
voltat un cod de tratament special în sistemul de educație specială, care a inclus cinci eta-
pe în procesul de diagnosticare a copiilor cu nevoi speciale. Diagnosticul este perceput ca 
un proces continuu și flexibil în care cadrul dorit pentru copil este examinat la o anumită 
perioadă de timp.

În Germania o abordare a fost implementată din 1994, care subliniază necesitatea 
adoptării unei diviziuni mai puțin rigide a categoriilor tradiționale de  copii cu dizabilități. 
În loc de categorii tradiționale au fost dezvoltate opt dimensiuni pentru a reflecta situația 
copilului cu nevoi speciale: dezvoltare motorie, percepție, dezvoltare cognitivă, motivație, 
dezvoltare verbală, dezvoltare socială, dezvoltare emoțională și creativitate. Diagnosticul 
include, de asemenea, o descriere exactă a nevoilor speciale ale individului, decizia privind 
procesul educațional și locul în care copilul va primi sprijin [5].

Implicarea părinților în procesul de luare a deciziilor. În Anglia, părinții și elevii parti-
cipă activ la diagnosticare și la procesul decizional.

În Finlanda poziția părinților și a profesioniștilor este luată în considerare înainte ca un 
copil să fie transferat la educația specială atunci când acesta nu poate face față sau se poa-
te adapta la o sală de clasă obișnuită.

În Noua Zeelandă părinții pot alege o instituție de învățământ pentru copiii lor, iar 
instituția este în schimb responsabilă să ofere toate serviciile adecvate.

În Austria, din 1993, părinții pot alege să-și trimită copilul la o școală specială sau la o 
școală obișnuită.

În Statele Unite părinții au dreptul de a decide asupra unui curriculum special pentru 
copilul lor sau unor tratamente speciale de la autoritatea educațională în care studiază. 
Părinții, de asemenea, au dreptul de a cere schimbări în programul de educație școlară 
pentru copilul lor, pentru asigurarea unei integrări mai eficiente [2].

Medii posibile pentru copiii cu nevoi speciale. Mediile posibile în diferite țări pentru 
copiii cu nevoi speciale sunt numeroase și variate. Unele țări au ales să aplice una dintre 
metodele acceptate (cadrul educației speciale, cadrul special al clasei în școlile obișnuite 
și clasele combinate), altele au ales medii alternative, iar altele au ales să utilizeze alte 
mecanisme.

Combinație de medii. În Italia, după cum s-a menționat, politica este de includere 
deplină, cu un profesor special pentru fiecare patru elevi cu nevoi speciale. Incluziunea 
se realizează prin cooperarea între școli, asistență din partea serviciilor sociale și a ser-
viciilor medicale, centre de recreere și sport și activități ale organizațiilor private. Deși 
politica oficială este incluziunea deplină și majoritatea elevilor cu nevoi speciale studiază 
în școli obișnuite, există și școli speciale pentru nevăzători și surzi.

În Luxemburg fiecare copil cu nevoi speciale are dreptul la asistența unui profesor spe-
cial de până la opt ore pe săptămână în sală de clasă obișnuită.

Mediul educației speciale. Copiii cu nevoi speciale studiază, în Irlanda, în instituții (pe 
tip de handicap) sau în clase speciale din școli obișnuite (în funcție de tipul de dizabilitate).

Mai multe medii simultan. Integrarea copiilor cu nevoi speciale, în Austria, se realizea-
ză în mai multe moduri: clase integrate în care studiază atât copiii obișnuiți, cât și copiii cu 
nevoi speciale, cu asistența deplină a unui profesor asistent; clase combinate în care există 
un procent mai mic de copii cu nevoi speciale și doar asistență parțială a unui profesor 
auxiliar, în care cea mai mare parte a muncii legate de educația specială cade pe umerii 
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profesorului obișnuit; o sală de clasă specială într-o școală obișnuită, permițând tranziția 
între clasele obișnuite și cele speciale, în funcție de adaptarea copilului la nivelul clasei [5].

Danemarca are mai multe opțiuni de educație specială. O posibilitate este ca elevul să 
rămână într-o sală de clasă obișnuită din școală și să primească un ajutor la subiectele de 
care are nevoie. O a doua opțiune este într-o sală de clasă specială într-o școală obișnuită 
sau într-o școală specială [5].

Mediile disponibile în prezent în Anglia pentru copiii cu nevoi speciale: o sală de clasă 
combinată; cursuri de educație specială în cadrul unei școli obișnuite; integrarea între o 
sală de clasă combinată și o unitate de sprijin în afara școlii obișnuite; o sală de clasă 
terapeutică într-o școală obișnuită; o școală specială [5]. Educația specială se practică 
numai în cazuri extreme.

În Grecia există mai multe tipuri de integrare: clase speciale, clase combinate cu un 
număr de elevi cu dizabilități în clasă sau integrarea individuală a unui singur elev în cla-
să; campusuri combinate.Există programe pentru integrarea copiilor care frecventează o 
școală specială cu cei care frecventează o școală obișnuită în același complex.

În Belgia copiii cu nevoi speciale beneficiază de unul dintre următoarele trei servi-
cii: un mediu complet de educație specială, integrare în sistemul obișnuit sau educație 
la domiciliu (în unele cazuri). Combinația se caracterizează prin studiu într-o școală 
obișnuită și sprijin de la specialiști în educație specială din școlile speciale. Când nive-
lul de dizabilitate a unui student este moderat sau ușor, sprijinul este temporar, nu mai 
mult de doi ani. Doar în cazurile de dizabilități grave se acordă asistență regulată. În 
școlile integrate există și profesori speciali care oferă ore suplimentare copiilor care au 
nevoie de asistență. Elevii cu dizabilități care se află într-o școală obișnuită au acces la 
ajutoare educaționale, cum ar fi mijloace tehnice. În unele cazuri, școlile au acces la ser-
vicii terapeutice externe. În plus, există centre speciale de formare care oferă instruire în 
domeniile psihologiei, educației, bunăstării și sănătății, pentru elevii din liceele primare 
și gimnaziale [5].

În Franța există mai multe instituții care funcționează în școli integrate. Acest sistem 
oferă asistență elevilor din grădiniță și din școlile primare. Copiii primesc servicii psiho-
logice și educaționale, precum și asistență din partea profesorilor specializați în educație 
specială. Există patru tipuri de clase combinate în funcție de tipul de dizabilitate al co-
piilor: clase pentru persoane cu dizabilități intelectuale, clase pentru persoanele cu 
deficiențe de vedere, clase pentru persoanele cu deficiențe de auz și clase pentru copii 
cu probleme locomotorii. Tinerilor cu dizabilități (cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani) li 
se oferă, de asemenea, clase speciale pentru formare profesională. Islanda are mai multe 
modalități de a ajuta copiii cu nevoi speciale: cursuri după școală; asistență acordată de 
un asistent în timpul studiilor pe subiecte în care elevul are dificultăți; plecarea din clasa 
obișnuită în clasa avansată pentru a avansa în domenii specifice; o clasă de promovare 
într-o școală obișnuită; domiciliul sau instituția.

Servicii de prevenire pentru copiii cu risc de a dezvolta un handicap sunt furnizate 
în Germania. Copiii care sunt integrați în educația obișnuită primesc asistență specială 
oferită de un asistent sau de un profesor de educație specială, în timpul orelor de școală, 
în clasă sau în afara clasei, parțial sau integral. Există programe de cooperare între școlile 
obișnuite și școlile speciale bazate pe activități sociale. În plus, pentru integrare, sistemul 
de educație specială oferă o varietate deservicii, precum și centre pedagogice pentru 
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studenții cu nevoi speciale. Aceste centre oferă diagnostice, cursuri pentru studenți cu 
nevoi speciale, consiliere și cooperare cu profesorii, acces la informații de bază despre 
servicii; la fel și programe de formare profesională pentru tineri sau tineri adulți cu nevoi 
speciale [5].

Politica bugetară de integrare. Sursa responsabilă de distribuirea bugetelor poate 
fi statul, autoritatea locală, sistemul de învățământ special și școala însăși. În unele 
țări bugetul este alocat fiecărui copil în funcție de nevoile sale specifice. În alte țări 
bugetul este acordat ca o singură unitate tuturor copiilor cu dizabilități din instituția 
de învățământ. Cu alte cuvinte, școala primește bugetul în funcție de procentul de 
persoane cu dizabilități. 

În cele ce urmează vom aborda cele două subiecte: partea responsabilă pentru po-
litica bugetară de integrare și metoda prin care sunt asigurați copiii cu nevoi speciale.

Țări în care statul sau autoritatea locală sunt responsabile pentru politica bugetară de 
integrare. Responsabilitatea finanțării educației în Finlanda este împărțită între stat și 
autorități locale. Fiecare autoritate locală primește un buget în funcție de numărul de 
studenți înscriși în acesta. Pentru studenții din învățământul special autorităților locale 
li se acordă un buget mai mare decât pentru cei din sistemul de învățământ regulat [5].

În Danemarca autoritățile locale sunt responsabile pentru alocarea bugetelor 
școlare. Acestea pot distribui bugetele în mod egal între școli sau în funcție de nu-
mărul de elevi cu nevoi speciale care studiază în școlile respective. Finanțarea poate 
fi asigurată, de asemenea, ca parte a unui cadru bugetar general pentru școală, mai 
degrabă decât prin anumite proiecte de integrare în școală sau un număr de elevi cu 
nevoi speciale [5].

În Statele Unite există o legătură directă între buget și nivelul de integrare în fiecare 
regiune. În zonele în care școlile au o rată ridicată de educație specială separată, școlile 
nu primesc un buget pentru integrare. În locurile în care există integrare, resurse supli-
mentare sunt furnizate ca pârghie pentru procesele de integrare și ca recompensă pen-
tru sistemul de educație pentru eforturile depuse.

Țări în care şcolile sunt responsabile de politica fiscală de integrare. În Anglia contro-
lul asupra resurselor a fost transferat școlilor care s-au angajat să integreze copiii cu 
dizabilități. Procesul de descentralizare a autorității este, de asemenea, însoțit de neajun-
suri, deoarece școlilor li s-a acordat autonomie pentru a decide cu privire la o investiție 
mai mică în copiii cu dizabilități și utilizarea bugetului în alte scopuri. Acest lucru este va-
labil mai ales în lumina faptului că notele medii în școli sunt publicate [5]. În consecință, 
au fost înființate echipe de supraveghere pentru a se asigura ca bugetul alocat pentru 
integrarea copiilor cu dizabilități să fie cu adevărat utilizat în scopurile propuse. Cu toate 
acestea, s-a constatat că în multe școli numărul de recomandări ale elevilor din educația 
specială a crescut după ce personalul școlii a simțit că nu poate satisface cu resursele 
existente nevoile elevilor care au dificultăți [4].

Și în Noua Zeelandă controlul asupra resurselor a fost transferat școlilor care s-au an-
gajat să integreze copiii cu dizabilități.

Țări în care sistemul de educație specială este responsabil pentru politica bugetară de 
integrare. În Belgia majoritatea bugetului pentru copiii cu nevoi speciale este acordat 
sistemului separat de educație specială. Copiii care fac parte dintr-o școală combinată 
primesc subvenții de la o școală specială din apropiere. Această școală primește un bu-
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get suplimentar pentru echipa integrată de asistență pentru copii, în funcție de numărul 
acestora. Un alt criteriu care determină bugetul acordat școlilor este nivelul integrării 
(completă sau parțială). O integrare completă și permanentă a elevilor cu dizabilități în 
școală implică o creștere semnificativă a resurselor pentru școală. O școală care include 
parțial copiii cu dizabilități nu se bucură de o creștere semnificativă a bugetului. Gu-
vernul flamand finanțează, de asemenea, procurarea de echipamente auxiliare pentru 
școlile cu copii cu nevoi speciale [5].

Țări în care politica bugetară este determinată în funcție de nevoile copilului. În Austria 
fiecare copil cu dizabilități are dreptul la un anumit sprijin financiar, în funcție de nevoile 
sale. Acest sprijin financiar este acordat școlii în care părinții copilului aleg să-și înregis-
treze copilul, indiferent dacă este o școală specială sau o școală obișnuită care susține o 
politică de integrare [5].

În Grecia, bugetul alocat școlilor pentru elevii integrați depinde de nevoile lor parti-
culare, indiferent dacă acești elevi frecventează cursuri obișnuite sau aparțin unei clase 
speciale dintr-o școală obișnuită.
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In accordance with the philosophical and ethical concept of exemption in each coun-
try, laws have been adopted in different countries on the right of children with disabili-
ties to integrate into the mainstream education. The philosophical concepts underlying 
the laws vary from a worldview that views the individual with disabilities as equal to full 
rights in society and the perception that the child with disabilities is a different individ-
ual from others and because of his/her special needs, he/she must be within an appro-
priate framework. Most countries are in a process of gradually expanding the rights of 
individuals with disabilities and integrating them into the traditional education system 
[1]. In some European countries, the individual with a disability is recognized by law as 
having almost full rights.

Legislation on Integration. Icelandic law upholds the rights of children or of young 
people with disabilities to study in the same schools with children without disabilities. The 
law does not mention special education terminology, but argues that all children have the 
same right to attend school and to acquire knowledge and skills [5].

In Italy, the law stipulates that full integration of students with special needs should be 
achieved. The same is true for Spain, Portugal, Sweden and Norway. According to English 
law, the placement of a child in the special education system should be carried out only 
after a regular school is considered inappropriate for him. A child with special needs is 
defined in terms of the adequacy of the system and not the other way around. In other 
words, a child with special needs is someone who has a disability that prevents him from 
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using the regular educational services offered to his colleagues in his area of residence [5]. 
In Greece, special education is conceived as an integral part of the general education 

system. Greek legislation provides for compulsory education for children with disabilities 
special from the age of three and a long day of education for these children. The children 
who are integrated into regular education are entitled to special assistance from desig-
nated centers for this purpose, as well as guidance.

In 1994, the Law on the Integration of Children with Special Needs in Primary and Second-
ary Schools was adopted in Denmark. A fundamental principle of Danish policy is that all 
students have the right to education adapted to their situation, possibilities and needs [5].

Unlike these countries, the Netherlands, Luxembourg, Austria, Ireland, Germany and 
Belgium are undergoing a gradual process of recognizing special rights in society and ex-
panding the possibilities for integrating people with disabilities into the regular education 
system, which is reflected in many integration programs and projects.

In Luxembourg, until 1994, children with special needs were directed to special educa-
tion. In 1994, a law was passed that allows children with special needs to attend regular 
schools and receive special assistance.

In 1993, a law was adopted in Austria to integrate children with disabilities into primary 
schools and the possibility of their integration into high schools. Until that year, special 
schools were compulsory for children with special needs.

In 1995, the Irish government stated that its aim was to provide a wide range of options 
for students with special needs, from occasional attendance in a regular school to a special 
school, with the possibility of moving from one setting to another, according to needs.

At the end of 1988, the German government decided to increase the flexibility of the 
special education system. A new conception of disabilities and educational needs has 
been developed that has influenced the development of better integration programs and 
diagnostic methods. In recent years there has been a significant increase in the number of 
integration programs in schools in different districts of Germany [5].

In February 1997, a law was adopted in Belgium to encourage the integration of people 
with disabilities into society. Ten years later, an attempt was made to integrate children 
with special needs into the education system. The law mainly refers to integration in pri-
mary schools. The purpose of integration, according to this law, is to allow students with 
disabilities to participate in classes or activities in regular, temporary, permanent, full or 
partial schools, with assistance from a nearby special education school.

In order to extend the rights granted to children with disabilities, a number of Euro-
pean countries have achieved the reform of educational decentralization. In England, the 
decentralization law provides for the integration of children with disabilities in mainstream 
schools. According to the law, decisions should be made at the local level. This would sim-
plify bureaucratic procedures and the decisions would be more relevant. In order to ensure 
that there are no major gaps in the quality of services provided by one school or another, 
a supervisory body has been set up and the responsibility of schools and local authorities 
has been limited in accordance with national criteria [4].

In France the main educational authority, by law, are the local councils. French law has 
refused to define a disability and has appointed a local body whose role is to decide what 
financial or educational assistance should be given to a particular pupil or student.

A reform has been implemented in Finland that allows local authorities to make deci-
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sions on the integration of children with disabilities in mainstream education. As a result 
of this reform, the number of special education schools has decreased and the number of 
combined classes has increased (in which children with disabilities are enrolled together 
with children without disabilities). In addition, special classes have been set up in regular 
schools for children who cannot integrate into an ordinary class [4].

Until the end of the 19th century, children with disabilities in the United States did 
not receive educational services because they were considered uneducated or unable to 
benefit from these services. Towards the end of this century, special schools were set up 
for students with disabilities in order to promote them, but eventually they became pris-
ons, under the pretext of “protecting” people with disabilities from the outside world. A 
significant change in the development of services for children with disabilities occurred 
only after the Second World War. In the 1940s and 1950s special classes were opened for 
children with disabilities, and in the 1960s special classes were opened for children with 
severe disabilities [3].

In 1975, the Education Act for All Children with Disabilities was passed in the United 
States. According to the law, children with disabilities must study in the least restrictive 
environment [6]. In several US states, the court found that placement in a regular school is 
preferable to placement in a special school, and placement of a person with disabilities in 
a special class in a regular school is preferable to any other placement. In 1982, the court 
also ruled that programs for students with particularly severe disabilities should take place 
in mainstream schools and where the same age group is in their normal proportions [3]. In 
1990, that law was changed to the Law on the Education of Persons with Disabilities and, 
in fact, expanded its application to a high school age, with an emphasis on the transition to 
adult life adapted to the community. Another law passed that year was the Americans with 
Disabilities Act, which expanded the integration of people with disabilities into society in 
economic, social, and political life. As part of this development, significant changes have 
been made in the degree of integration of children with disabilities, but very little has been 
done for children with severe disabilities. About 70% of these children remained in a sepa-
rate setting [3]. In the mid-1970s, voices began to be heard in favor of integrating children 
with severe disabilities into regular education. Following the debate on this topic, policy 
changes have been made that include efforts to integrate children with severe disabilities 
into regular education [3] (Koenning et al., 1995).

The process of diagnosing children with disabilities. Different bodies perform the 
diagnostic process in each country. Diagnosis by health authorities: In Italy, the local health 
authority is responsible for diagnosing and screening educational staff.

The diagnosis of children with disabilities in Ireland is carried out by the health authori-
ties, some of whom include a psychological department. Any placement of a child in any 
special setting (integrated or separate) depends on the recommendation of a psychologist.

Diagnosis by schools: In Iceland, the child’s condition is assessed at the request of the 
teacher, parents or school health services. The professionals in the school make the diag-
nosis, and the recommendations for treatment are brought to the attention of the teacher, 
the child and the parents.

Characteristics and stages of diagnosis. In the English education system, a special 
treatment code was developed in the special education system, which included five stages 
in the process of diagnosing children with special needs. Diagnosis is perceived as a con-
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tinuous and flexible process in which the desired setting for the child is examined at a 
certain period of time.

In Germany, an approach has been implemented since 1994, which emphasizes the 
need to adopt a less rigid division of traditional categories of children with disabilities. 
Instead of traditional categories, eight dimensions were developed to reflect the situa-
tion of the child with special needs: motor development, perception, cognitive devel-
opment, motivation, verbal development, social development, emotional development 
and creativity. The diagnosis also includes an accurate description of the individual’s 
special needs, the decision on the educational process and the place where the child 
will receive support [5].

The involvement of parents in the decision-making process. In England, parents 
and students are actively involved in diagnosis and decision-making. In Finland, the po-
sition of parents and professionals is taken into account before a child is transferred to 
special education when he or she is unable to cope or can adapt to a regular classroom. 
In New Zealand, parents can choose an educational institution for their children. The 
institution is instead responsible for providing all appropriate services. In Austria, since 
1993, parents can choose to send their child to a special or to a mainstream school. In the 
United States, parents have the right to decide on a special curriculum for their child or 
special treatment from the educational authority in which they study. Parents also have 
the right to request changes to the school education program for their child, to ensure a 
more efficient integration [2].

Possible environments for children with special needs. Possible environments in 
different countries for children with special needs are numerous and varied. Some coun-
tries chose to apply one of the accepted methods (special education framework, special 
classroom framework in mainstream schools and combined classes), others chose alterna-
tive environments, and others chose to use other mechanisms.

Combination of environments. In Italy, as mentioned, the policy is full inclusion, 
with one special teacher for every four students with special needs. Inclusion is achieved 
through cooperation between schools, assistance from social and medical services, recrea-
tion and sports centers and activities of private organizations. Although the official policy 
is full inclusion and most students with special needs study in mainstream schools, there 
are also special schools for the blind and deaf. In Luxembourg, every child with special 
needs is entitled to the assistance of a special teacher for up to eight hours a week in the 
regular classroom.

Special education environment. Children with special needs study in Ireland, in in-
stitutions (by type of disability) or in special classes in mainstream schools (depending on 
the type of disability). 

Multiple environments simultaneously. The integration of children with special 
needs in Austria is achieved in several ways: integrated classes in which both ordinary chil-
dren and children with special needs study, with the full assistance of an assistant teacher; 
combined classes in which there is a lower percentage of children with special needs and 
only partial assistance from an assistant teacher, in which most of the work related to spe-
cial education falls on the shoulders of the regular teacher; a special classroom in a regu-
lar school, allowing the transition between regular and special classes, depending on the 
child’s adaptation to the class level [5].
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Denmark has several special education options. One possibility is for the student to stay 
in a regular classroom in school and receive help with the subjects he needs. A second op-
tion is in a special classroom in a regular school or in a special school [5].

Environments currently available in England for children with special needs: a combined 
classroom; special education courses in a regular school; integration between a combined 
classroom and a support unit outside the regular school; a therapeutic classroom in a regu-
lar school; a special school [5]. Special education is practiced only in extreme cases.

In Greece there are several types of integration: special classes, classes combined with 
a number of students with disabilities in the classroom or the individual integration of a 
single student in the classroom; combined campuses. There are programs for the integra-
tion of children attending a special school with those attending a regular school in the 
same complex.

In Belgium, children with special needs receive one of the following three services: a 
complete special education environment, integration into the regular system or home 
education (in some cases). The combination is characterized by study in a regular school 
and support from special education specialists in special schools. When a student’s level 
of disability is moderate or mild, support is temporary, not more than two years. Regular 
assistance is provided only in cases of severe disability. In integrated schools there are 
also special teachers who offer extra hours to children who need assistance. Students 
with disabilities who are in a regular school have access to educational aids, such as 
technical means. In some cases, schools have access to external therapeutic services. In 
addition, there are special training centers that provide training in the fields of psychol-
ogy, education, well-being and health for primary and secondary school students [5].

In France there are several institutions that operate in integrated schools. This system 
provides assistance to students in kindergarten and primary schools. Children receive psy-
chological and educational services, as well as assistance from teachers specializing in spe-
cial education. There are four types of classes combined according to the type of disability 
of children: classes for children with intellectual disabilities, classes for children with visual 
impairments, classes for children with hearing impairments and classes for children with 
locomotor problems. Young people with disabilities (aged 12 to 18) are also offered special 
classes for vocational training. 

Iceland has several ways to help children with special needs: after-school classes; as-
sistance provided by an assistant during studies on subjects in which the student has dif-
ficulties; moving from the regular class to the advanced class to advance in specific areas; 
a promotion class in a regular school; domicile or institution. 

Prevention services for children at risk of developing a disability are provided in Ger-
many. Children who are integrated into mainstream education receive special assistance 
provided by a special education assistant or teacher, during school hours, in class or 
outside the classroom, in part or in full. There are cooperation programs between main-
stream and special schools based on social activities. In addition, for integration, the 
special education system offers a variety of services, as well as educational centers for 
students with special needs. These centers offer diagnoses, courses for students with 
special needs, counseling and cooperation with teachers, access to basic information 
about services; as well as vocational training programs for young people or young adults 
with special needs [5].
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Budgetary integration policy. The source responsible for distributing budgets can be 
the state, the local authority, the special education system and the school itself. In some 
countries, the budget is allocated to each child according to his or her specific needs. In 
other countries, the budget is given as a single unit to all children with disabilities in the 
educational institution. In other words, the school receives the budget according to the 
percentage of students with disabilities.

Below we will address the two topics: the party responsible for budgetary integration 
policy and the method by which children with special needs are provided. 

Countries where the state or local authority is responsible for budgetary integration 
policy. Responsibility for funding education in Finland is shared between the state and 
local authorities. Each local authority receives a budget based on the number of students 
enrolled in it. Local authorities are given a higher budget for special education students 
than for those in the regular education system [5].

In Denmark, local authorities are responsible for allocating school budgets. They can 
distribute budgets equally between schools or according to the number of students with 
special needs studying in those schools. Funding can also be provided as part of a general 
budgetary framework for the school, rather than through certain school integration pro-
jects or a number of special needs students [5].

In the United States, there is a direct link between the budget and the level of integra-
tion in each region. In areas where schools have a high rate of separate special education, 
schools do not receive a budget for integration. Where there is integration, additional re-
sources are provided as a lever for integration processes and as a reward for the education 
system for its efforts.

Countries where schools are responsible for integration fiscal policy. In England, control 
of resources has been transferred to schools that are committed to integrating children 
with disabilities. The process of decentralizing of the authority is also accompanied by 
shortcomings, because schools have been given autonomy to decide on less investment 
in children with disabilities and the use of the budget for other purposes. This is especially 
true in the light of the fact that average grades in schools are published [5]. Consequently, 
supervising teams have been set up to ensure that the budget allocated for the integra-
tion of children with disabilities is actually used for the proposed purposes. However, it has 
been found that in many schools the number of recommendations from special education 
students has increased after school staff felt that they could not meet the needs of disa-
bled students with the existing resources [4]. In New Zealand, too, control of resources has 
been transferred to schools that are committed to integrating children with disabilities. 

Countries where the special education system is responsible for budgetary integration 
policy. In Belgium, the majority of the budget for children with special needs is allocated 
to the separate special education system. Children who are part of a combined school re-
ceive grants from a nearby special school. This school receives an additional budget for the 
integrated child care team, depending on their number. Another criterion that determines 
the budget allocated to schools is the level of integration (complete or partial). A full and 
permanent integration of students with disabilities into the school implies a significant in-
crease in resources for the school. A school that partially includes children with disabilities 
does not enjoy a significant increase in the budget. The Flemish Government also finances 
the purchase of ancillary equipment for schools with children with special needs [5].
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Countries where budgetary policy is determined by the needs of the child. In Austria, 
every child with a disability is entitled to certain financial support, depending on his or 
her needs. This financial support is given to the school where the child’s parents choose to 
enroll their child, whether it is a special school or a regular school that supports an integra-
tion policy [5].

In Greece, the budget allocated to schools for integrated students depends on their 
particular needs, whether these students attend regular classes or belong to a special class 
in a regular school.
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