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Erken Bütünleştirme için Uygulama ve Yöntem Paylaşımı
Mektup Mart 2016
Sevgili çocuk eğitimi ve bakımı alanında çalışan meslektaşlar,
Dr. Pretis Social Innovative Network’ün (Graz, Avusturya) koordine ettiği; “ Erken Bütünleştirme için
Uygulama ve Yöntem Paylaşımı” Erasmus+ EU Projesi, Ekim 2015’te başladı ve 30 ay boyunca devam
edecektir.
Bu projeyle okul öncesi dönemde risk altında olan veya yetersizliği olan çocuklara ilişkin bilgilerin
arttırılması ve ilgili yöntemlerin paylaşılmasına odaklanılmıştır. Bugün sizleri, projenin şu anki
aşaması hakkında bilgilendirmekten mutluluk duyarız.
İlk üç ürünümüz www.early-inclusion.eu. adresi üzerinden ulaşılmaya ve kullanılmaya hazır
durumdadır.
“ Bütünleştirme Bilgilendirme Paketleri” ;
 Otizm Spektrum Bozukluğu, Fetal Alkol Spektrum Bozukluğu, Duyu Yetersizliği, Nadiren
Görülen Kromozom Bozukluğu, , Ruh Sağlığı, Fragile X Sendromu, , Dikkat Eksikliği ve
Hiperaktivite Bozukluğu, Hamilelikte Uyuşturucu ve Sigara Kullanımı, Prematüre Doğum,
Bağlanma’ya bağlı yetersizliği olan çocukların eğitim gereksinimlerine ilişkin bilgilendirici
dökümanlar,
 Avrupa Nitelik Çerçevesi düzeyinde ve Öğrenme Çıktıları Modeline dayanan özel alıştırmalar
ve ilişkili sorular, sağlamaktadır.
Kısa bir süre içerisinde “ Bütünleştirme Yöntemleri Marketi” ni kullanıma açacağız. Bu bölüm “kendi
kendine organize olan çevrimiçi kullanılabilen, bilginin değiş tokuş yapılacağı market” olarak
tanımlanabilir. Farklı alanlardan uzmanları başarılı bütünleştirme örneklerini anlatmaya/yüklemeye
davet ediyoruz. Bu somut örnekler diğer kullanıcılar için öğrenme fırsatı ve yöntembilimsel olarak
düşüncelerin biriktirilmesini sağlayacaktır.
Ayrıca kullanıcıların “ Bütünleştirme Eğitim Pasaportu” kazanma ve kendi portfolyolarına bireysel
kredi alma imkanları olacaktır.
Proje konsorsiyumu, ürünler, araçlar, dağıtım, etkinlikler, katılım ve yararlı linkler hakkında daha fazla
bilgi almak için:
www.early-inclusion.eu
Katılımcı olmakla ilgileniyorsanız lütfen koordinatör, Prof. Dr. Manfred Pretis ile iletişime geçiniz:

office@sinn-evaluation.at

Ayrıca diğer Erasmus+ Projelerimiz
için ziyaret edebileceğiniz linkler:
www.icfcy-Meduse.eu

www.evdeegitim.eu

http://itide.sinn-evaluation.at/
www.letstry-ict.eu

Bu yayının üretimi için Avrupa Komisyonu desteği sadece yazarların
görüşlerini yansıtmaktadır içeriğinin onaylandığı anlamına gelmez , ve
Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından
sorumlu tutulamaz

