KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÇALIŞAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLER İÇİN
MÜFREDAT GELİŞTİRME PROJESİ
Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Okul Öncesi Öğretmenler İçin Müfredat Geliştirme Projesi,
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Bileşeni altında
Avrupa Birliği tarafından sağlanan finansman desteği ile yürütülmektedir. 2016 Eylül ayında
başlayan Proje, 2018 Ağustos ayında tamamlanacaktır. Proje, ZİÇEV liderliğinde, Gazi
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hollanda’dan
Stichting Heliomare Onderwijs, İspanya’dan Permacultura Cantabria ve Almanya’dan CJD
BBW-Frechen ortaklığında yürütülmektedir.
Projenin genel amacı, zihinsel yetersiz çocuklara odaklanarak okul öncesi öğretmenler için
bir eğitim programı hazırlanması ve bu sürece öğretmenlerin de dâhil edilmesidir. Proje
kapsamında bir açık e-öğrenme ortamı olarak Proje web portali geliştirilerek, okul öncesi
öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerinin de sağlanacaktır. Proje web portali
(www.ogretmenplatform.org) , okul öncesi öğretmenlerin kendi gelişimini ve kendi eğitim
ortamını değerlendirebilmesi için gereken iyi örneklerin, bilgi ve materyallerin sunulduğu bir
ortam olarak ve ‘’öğretmenden öğretmene’’ perspektifi kullanılarak hazırlanmaktadır.
Uygulamanın başarılı olabilmesi için pilot okullardaki okul öncesi öğretmenler, alan
uzmanları ve alanla ilgili olarak çalışan akademisyenler tarafından desteklenmektedir. Eğitim
programı ve e-öğrenme portalinin tasarım sürecinde Avrupa düzeyinde mevcut
uygulamalardan yararlanmak üzere, Avrupalı ortak kurumların bulunduğu ülkelerde
(Hollanda ve İspanya) ortak personel eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Hazırlanmakta olan
eğitim programı tamamlandığında hedef kitle öğretmenler için pilot eğitimler düzenlenecektir.
Proje kapsamında geliştirilmekte olan eğitim programına katkıda bulunmak üzere,
kaynaştırma sınıflarında çalışan okul öncesi öğretmenlerin mevcut durumunun ve eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olarak Ankara genelinde bir saha çalışması ile seçilen 6
pilot okulda öğretmenler ile çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.
Mevcut durum ve ihtiyaç analizi bulgularının ve pilot okullar ile gerçekleştirilen çalışma
sonuçlarının paydaş kurum ve kişilerle paylaşılması amacıyla 27 Mart 2018 Salı günü
‘’Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Bulguları’’ başlıklı bir yaygınlaştırma toplantısı
gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılımınız ile konu, daha geniş bir kitle ile tartışılarak geri
bildirim imkânı elde edilmiş olacaktır.
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