MEKTUP “ERKEN BÜTÜNLEŞTİRME” EKİM 2015

Çocuğun bakımından ve eğitiminden sorumlu sevgili arkadaşlar,

Erasmus + AB Projesi olan “Erken Bütünleştirme”; 2015 Ekim ayının ilk haftası
başlayan ve 30 aylık planlanmış bir proje olarak Prof. Dr. Manfred Pretis
tarafından Graz’da (Avusturya) (office@sinn- evaluation.at) başlatılmıştır.
Birleşmiş Milletler kurultayı tarafından kabul edilen ve çoğu Avrupa Birliği
ülkesi tarafından onaylanmış olan Yetersizliği Olan Bireylerin Hakları Yasası tüm
bireyler için bütünleştirilmiş eğitimi öngörmektedir. Bundan hareketle, çoğu
Avrupa Birliği ülkesi yetersizliği olan bireylerle ilgili tüm hizmetlerde ve her
türlü yasal süreçlerde bütünleştirme felsefesini ve kavramını uygulamak için
kendi politikalarında değişikliklere gitmektedir. Ancak gözlenebileceği gibi bu
alana ilişkin olarak yöntem ve bilginin paylaşılması noktasında kayda değer bir
sınırlılık söz konusudur.
Uzmanlar; a) destekler ve b) bütünleştirme uygulamalarına ilişkin yöntemlerin
somutlaştırılmasına yönelik olarak ileri düzey eğitimlere oldukça fazla ihtiyaç
duyduklarını raporlaştırmaktadırlar. Bu nedenle, “Erken Bütünleştirme”,
bütünleştirmeye ilişkin olarak BİLGİ VE ANLAYIŞIN gelişmesini ve günlük
süreçlerde uzmanlar için SOMUT YÖNTEMLERİ biraraya getirmeyi sağlayacaktır.
Dolayısıyla, bu projede yetersizliği olan çocukların ihtiyaçları NE ve özellikle
yetersizliği olan çocuklar ve onların aileleri ile ilgili olarak ortak çalışmalar
yapabilmek için yeterli eğitime sahip olmayan profesyoneller için (çocuk
bakıcısı, bakım evinde görev yapan eğitimciler, okul öncesi öğretmenleri vb.)
HANGİ kaynaklar ve yöntemler yararlı buna odaklanılmaktadır.
Proje ile geliştirilmesi hedeflenen ürünler şu şekildedir:
1. “Bütünleştirme Bilgilendirme Paketleri” ile özel gereksinimli olan
farklı çocukların eğitim ihtiyaçları ile ilişkili her bir engel grubuna ilişkin
spesifik bilgiler içeren sayfalar (örneğin, Otizm Spektrum Bozukluğu,
Fetal Alkol Sendromu, Duyu Yetersizlikleri vb.)
2. “Bütünleştirme Yöntem Marketi” ile farklı sektörlerde görev yapan
uzmanları
bütünleştirmeye
ilişkin
başarılı
uygulamalarını
paylaşmaları/yüklemeleri için davet eden “kendi kendine organize olabilen
online yöntemsel fikir alışverişi imkanı sunan market yeri”
3. Duyarlılığı artırmaya yönelik olarak Çoğaltıcı-olaylar ve bütünleştirme
yeterlik belgesi.

Avusturya, Almanya, Makedonya, İngiltere, Lüksemburg ve Türkiye bu projenin
uygulamaya dönük partnerlerini oluşturmaktadır. Eğer bu projeye katılım
gösterme konusunda (örneğin, çoğaltıcı olaylar dahilinde ya da ürünleri test
etmek konusunda) ilgiliyseniz lütfen projenin ilgili asistanı olan Laura Taferner
(laura.taferner@gmail.com) ile iletişime geçin ya da Kasım 2015’in ortasından
sonra www.early-inclusion.eu adresini ziyaret ediniz.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Manfred Pretis
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