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Kedves oktatással és gyermekneveléssel foglalkozó kollégák! 
 
2015. október 1-jén Prof. Dr. Manfred Pretis vezetésével elindult az Erasmus+ „Korai inklúzió” című 30 

hónapon át tartó EU-projekt. 

Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye – melyet a legtöbb európai ország 

aláírt – minden egyén számára elérhető inkluzív oktatást és nevelést szorgalmaz. Ezen egyezmény 

aláírásával a legtöbb európai ország kifejezte politikai akaratát az inkluzív filozófiák és 

megközelítésmódok bevezetése iránt a törvényhozás és a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos 

szolgáltatások minden szintjén.  Ennek ellenére komoly hiányosság tapasztalható a cél érdekében 

alkalmazható módszerek és eszközök tekintetében.  

A szakemberek arról számolnak be, hogy INFORMÁCIÓRA, KÉPZÉSRE és KONKRÉT ERŐFORRÁSOKRA 

van szükségük a következő területeken: a) segítségnyújtás és b) konkrét módszertani ismeretek 

inkluzív gyakorlatba való átültetése. Mindezeket felismerve a „Korai Inklúzió” projekt kiemelt figyelmet 

fordít az INFOMÁCIÓ ÉS MEGÉRTÉS területeire az inklúzióval kapcsolatosan és összegyűjti azokat a 

KONKRÉT MÓDSZERTANI javaslatokat a gyakorló szakemberektől, melyek tapasztalataik alapján, a napi 

rutinban segítenek.  Ennek megfelelően arra fókuszál, hogy MELY sajátos nevelési igényű gyermekek 

részére MILYEN eszközök és módszerek lehetnek hasznosak olyan szakembereknek, akik nem 

elsősorban a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozásra készültek fel tanulmányaik során 

(családi napköziben - és házi gyermekfelügyelettel foglalkozók, kisgyermeknevelők, nevelőszülők, 

óvodapedagógusok, stb.). 

A projekt termékei:  

1) “Inklúzió Kisokos”, mely „azonnal hasznosítható” célcsoport specifikus információs csomagokat 

kínál tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteinek sokféleségére (pl. autizmus 

spektrumzavar, magzati alkohol szindróma, érzékszervi fogyatékkal élő gyermekek stb.). 

2) “Inkluzív Módszertani Piac” egy saját szervezésű módszertani online csere oldal. A szakemberek a 

különféle szektorokból meghívást kapnak, hogy ’jó gyakorlatokat’ töltsenek fel, megosztva sikeres 

inklúzióval kapcsolatos tapasztalataikat. 

3) Disszeminációs rendezvények és „Inkluzív Kompetencia Leckekönyv” az érzékenység növelésére.  

A 10 konzorciumi partner Ausztria, Németország, Macedonia, Egyesült Királyság, Luxemburg, 

Magyarország és Törökország intézményeinek képviselői.  

Ha szeretne bekapcsolódni a projektbe (pl. disszeminációs rendezvénnyel vagy az eszközök 

tesztelésével), kérem, hogy keresse a projekt asszisztensét, Laura Tafernert 

(laura.taferner@gmail.com), vagy látogasson el honlapunkra a www.early-inclusion.eu oldalra.  
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