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Erken Bütünleştirme için Uygulama ve Yöntem Paylaşımı
Haber Bülteni Aralık 2017
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.
Ürün 1- “ BÜTÜNLEŞTİRME BİLGİLENDİRME PAKETLERİ”
Yetersizliği olan okulöncesi dönem çocukların eğitimine ilişkin 'Bütünleştirme Bilgi Paketleri' artık hazır... 'Bütünleştirme Bilgi Paketleri' iki
bölümden oluşmaktadır:
a) Bilgi Paketleri
Yetersizliği olan okulöncesi dönem çocukların bütünleştirmesine dayalı eğitimine ilişkin Prof. Barry Carpenter ve arkadaşları tarafından
okulöncesi dönem yetersizliği olan çocuklar ile çalışan öğretmenler ve diğer uzmanlar/eğitimciler için hazırlanmış 'Bütünleştirme Bilgi
Paketleri', Bağlanma, Otizm Spektrum Bozukluğu, Dikkat Dağınıklığı/Hiperaktivite Bozukluğu, Madde Bağımlılığı, Fetal Alkol Sendromu,
Fragile-X Sendromu, Ruhsal Bozukluklar, Az Rastlanan Kromozomal Sendromlar gibi yetersizlik konularında temel bilgiler sunmaktadır.
b) Öğrenme Çıktıları/Bütünleştirme Yöntemleri Marketi
Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Düzeyleri (Levels of the European Qualification Frame) kapsamında Bütünleştirme Bilgi Paketleri hakkında

'Öğrenme Çıktıları' hazırlanmıştır. 'Öğrenme Çıktıları' temelinde okulöncesi dönem yetersizliği olan çocuklar ile çalışan öğretmenler ve diğer
uzmanlar/eğitimciler için bazı uygulamalar ve bilgi alıp-verme (Bütünleştirme Yöntemleri Marketi) oturumları hazırlanmıştır.
Bütünleştirme uygulamalarında bilgi ve beceri düzeyini artırmak için bu iki temel ürün proje kapsamında düşünülmüştür.
'Bütünleştirme Bilgi Paketleri', ve 'Öğrenme Çıktıları/Bütünleştirme Yöntemleri Marketi', proje kapsamında 'Bütünleştirme Eğitimi
Pasaportu'nun ana bileşenleridir. 'Bütünleştirme Bilgi Paketleri', ve 'Öğrenme Çıktıları/Bütünleştirme Yöntemleri Marketi'ni takip eden ya
da çalışan kullanıcılar proje kapsamında portfolyolarına kredi olarak kaydederler. Kişiler portfolyalarını proje kapsamında yüz-yüze
toplantılara/workshoplara ya da bütünleştirme ile ilgili diğer workshop/seminerlere katılım ile genişletebilirler.
Detaylı bilgiler için: http://www.early-inclusion.eu/index.php?menupos=4&submenupos=0&gotolist=1
Ürün 2- “BÜTÜNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ MARKETİ”
Bütünleştirme Yöntemleri Marketi, bütünleştirme ile ilgili başarılı uygulama ve yöntemlerin paylaşıldığı çevrimiçi bilgi paylaşım ortamını
(marketi) ifade etmektedir.
Farklı disiplinlerden gelen uzmanlar başarılı bütünleştirme uygulamalarına ilişkin deneyimlerini bu çevrimiçi ortamda paylaşma imkanı
bulmaktadırlar.
Market adını verdiğimiz bu çevrimiçi ortam bütünleştirme ile ilgili somut çıktıların başkaları ile paylaşımına yardımcı olmaktadır.

Detaylı bilgiler için: http://www.early-inclusion.eu/imm/frontend/index.php?language=8&setlang=1&setuser=1

Ürün 3- BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİM/YETERLİK PASAPORTU
“BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİM/YETERLİK PASAPORTU” kendi başına düzenlenebilen öğrenme etkinliklerini, pratik eğitim etkinliklerini,
“Bütünleştirme Yöntemleri Marketi” içerisinde katılımcı olmayı ve sertifika ve denklik amacıyla Avrupa Standartlarını (ECVET) gösterir.
ECVET puanı, üç bölümden toplanabilecek puanlardan oluşmaktadır:

1- Yeterlik pasaportunun içeriğinin ilk bölümü; “Bütünleştirme Bilgilendirme Paketleri”nden edinilen bilgilerin online bir test ile kontrol
edilmesini içermektedir. 100 sorunun en az 85’ini doğru bir şekilde yanıtlamak, genel olarak olumlu olarak değerlendirilir ve 2 ECVET
puanı sağlar.
2- İkinci bölüm “Bütünleştirme Marketi”nde aktif katılımcı olunmasının değerlendirilmesini içermektedir. Burada puanlar; bütünleştirme
yöntemlerinin sağlanması (yeni yöntemlerin eklenmesi), yorum ve puanlamaların verilmesi yoluyla toplanabilir. Katılım, en fazla 3 ECVET
puanı sağlayabilir.
3- Pasaportun üçüncü bölümü bütünleştirme konusunda alınmış olan önceki informal eğitimleri yansıtmaktadır. Kabul edilebilmesi için bu
informal eğitimlerin sertifika/belgelerinin yüklenerek kanıtlanması gerekmektedir. Sertifikada eğitimin ne kadar süre ile gerçekleştiği
belirtilmelidir. 25 saatlik bir eğitimin karşılığı 1 ECVET puanı sağlayacaktır.
Detaylı bilgiler için: http://www.early-inclusion.eu/index.php?menupos=4&submenupos=2

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

