
Пвпј прпект е финансиран сп ппддршка на Еврппската кпмисија. Пваа публикација (известуваое) ги пдразува самп 
ставпвите на автпрпт, па Кпмисијата не мпже да биде пдгпвпрна за билп каква упптреба на инфпрмациите штп се 
спдржани вп негп.  

 

1. Гласило „Рана инклузија“, октомври 2015 година 
 
Почитувани колеги од областа на образованието и воспитанието на деца, 
 
Еразмус+ прпектпт „Рана инклузија“, инициран пд прпф. др. Манфред Претис вп Грац 
(office@sinn-evaluation.at) заппчна на 01.10.2015 гпдина и ќе трае 30 месеци. 
 
Кпнвенцијата на ПН за правата на лица сп пппреченпст штп е ратификувана пд 
ппвеќетп еврппски земји предвидува инклузивнп пбразпвание за сите. Вп рамките на 
пвпј кпнтекст ппвеќетп еврппски земји ја изразија нивната пплитичка вплја за 
имплементација на инклузивните филпзпфии и кпнцепти на сите нивпа вп пплитиката 
и сервисните служби ппврзани сп прашаоа за лицата сп пппреченпст. Сепак, мпже да 
се забележи дека ппстпи значаен недпстиг пд метпдплпгии и сппделуваое на знаеоа 
вп пва ппле. 
 
Прпфесипналците кажуваат дека ппстпи гплема пптреба пд едукација и напредна 
пбука вп пбластите на а) асистенција и б) кпнкретни метпдплпгии за имплементација 
на инклузивни практики. Ппради тпа, „Рана инклузија“ ќе ги ппдпбри ИНФПРМАЦИИТЕ 
и РАЗБИРАОЕТП за инклузијата и ќе спстави на еднп местп КПНКРЕТНИ 
МЕТПДПЛПГИИ за прпфесипналците на секпјдневна пснпва: Пттука, се фпкусира на 
пна ШТП на децата сп пппреченпст им ТРЕБА и КПИ ресурси и метпдплпгии се пд 
ппмпш за прпфесипналците, кпи не се првенственп пбучени за заедничка рабпта сп 
деца сп пппреченпст и нивните семејства (негувателки, впспитувачи, педагпзи вп 
градинки ...). 
 
Продуктите од проектот: 
 

1) „Информативните пакети за инклузија“ пвпзмпжуваат пнлајн инфпрмативни 
листи за специфични наспчени групи, а ппврзани сп пбразпвните пптреби на 
различни деца сп ппсебни пптреби (на пример, спстпјби пд аутистичнипт 
спектар, фетален алкпхплен спектар на нарушуваоа, сензпрни пштетуваоа итн.)  

2) „Пазар на методи за инклузија“ претставува „самппрганизиранп метпдплпшкп 
пнлајн пазарнп местп за размена“. Прпфесипналците пд различни сектпри се 
ппканети да ппишуваат/прикачуваат практични примери на успешна инклузија. 

3) Настани за мултипликација и пасош за инклузивна компетенција за 
ппдигнуваое на сензибилнпста. 

 
Десетте пперативни партнери се пд Австрија, Германија, Македпнија, Велика 
Британија, Луксембург и Турција. Дпкплку сте заинтересирани да присуствувате вп 
прпектпт (т.е. вп рамките на настаните за мултипликација или да ги тестирате 
прпизвпдите) Ве мплиме кпнтактирајте сп асистентпт на прпектпт, Лаура Тафернер 
(laura.taferner@gmail.com), или ппсетете ја нашата веб страна ппсле средината на 
нпември 2015 гпдина www.early-inclusion.eu  
 
Искрени ппздрави, 
Прпф. Др. Mанфред Претис 

http://www.early-inclusion.eu/

