Ref 24

Proje başlığı

Yüklenici

Ülke
Türkiye

Bireyselleştirilmiş Eğitim Yöntemi olarak Montessori yöntemi ile Okul Öncesi Eğitimde ve Özel Eğitimde Kapasite Oluşturma
Yüklenicinin
Projede görevli
Projeyi yürüten kuruluş
Toplam proje
gerçekleştirdiği
Finansman
Başlama – bitiş
toplam personel
(yararlanıcı) ve yasal
bütçesi
faaliyetlerin projedeki
kaynağı
tarihleri
sayısı
statüsü
oranı %
200.000 EURO
90%
4
Milli Eğitim Bakanlığı,
AB,
Haziran 2006Selçuk Üniversitesi,
Öz
Mart 2010
Özel eğitim kurumları,
Kaynaklar

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu çalışmaların ana hedefi bireyselleştirilmiş eğitim yöntemlerinin öncelikli olarak Okul Öncesi Dönemden başlayarak
uygulamalara dâhil edilmesine katkı vermektir. Her çocuğun kendi hızında ve kendi tarzında öğrenmesini sağlayacak
eğitim ortamları oluşturmak ve eğitimcilerin bu konudaki yaklaşım kapasitelerini geliştirmek amacıyla geçekleştirilen bu
çalışmalarda eğitim faaliyetleri Montessori Yöntemi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Sağlanan Hizmetler
TEKNİK HİZMETLER
I. Kapasite Geliştirme

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler;

 Montessori Yöntemi Konusunda Eğiticilerin Eğitimi



 Danışmanlık



Montessori Yöntemine ilişkin temel terimlerin ve materyal isimlerinin ülkemiz eğitim sisteminde uygulanabilirliğini
sağlamak için oluşturulan bir akademik grup tarafından terimlerin uyarlanması çalışması
Montessori yönteminin kültürlere özgü olarak uyarlanması gereken günlük yaşam ve dil materyallerinin uyarlama
çalışması



Yapılan bu uyarlama çalışmaları sonucu bir eğitim programının oluşturulması



Hazırlanan bu eğitim programının uygulanabilmesi için gerekli materyallerin temini



Eğitici eğitimleri öncesinde gerekli eğitim ortamının hazırlanması



Eğitimcilerin Eğitimi; Üniversitelerin ve Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Okul öncesi öğretmenliği ve özel
eğitim bölümleri öğretim üyeleri, öğretmenleri ve öğrencileri, okulöncesi eğitim kurumu öğretmenlerine yönelik
teori ve materyal kullanımını kapsayan eğitimler düzenlenmiştir.

 İnceleme Gezileri Organizasyonu
II. Sınıf Donanımı
 Montessori Materyallerinin Temini

Varsa ortakların adı
BİNBİRÇİÇEK Zihinsel ve
Fiziksel Engelli Çocuklar
Erken Tanı, Erken Tedavi ve
Eğitimi Vakfı

Ref 25
Yükleneci

Proje başlığı
Ülke

Toplam proje
bütçesi

Türkiye

22.000 EURO

Görme Engellilerin Çalışabilecekleri Iş ve Mesleklerin Tespiti Projesi
Yüklenicinin
gerçekleştirdiği
Projede görevli toplam
Projeyi yürüten kuruluş
faaliyetlerin projedeki
personel sayısı
(yararlanıcı) ve yasal statüsü
oranı %
%100

5

İŞKUR

Finansman
kaynağı

Başlama – bitiş
tarihleri

Varsa ortakların adı

İŞKUR

Ocak 2010Haziran 2010

Türkiye Körler Federasyonu, TİSK,
EDUSER

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin amacı; görme engellilerin en verimli çalışabilecekleri iş ve mesleklerin gerçekçi analizlere dayalı olarak belirlenmesi yoluyla, bu
kesimin doğru mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve daha verimli olacakları işlerde istihdam şanslarının artırılmasını sağlamaktır. Proje
kapsamında, seçilecek bir sektörde görme engellilerin kolaylıkla ve daha verimli çalışabilecekleri iş ve mesleklerin belirlenmesi, bu kesime yönelik
iş ve kariyer danışmanlığı ile örgün-yaygın mesleki eğitim faaliyetlerinde bu alanlara öncelik verilmesi amaçlanmıştır.
Projenin faaliyetleri şunlardır;

Proje Yönetimi ve Koordinasyon

İlk pilot çalışmanın yapılacağı sektörün seçimi

Veri toplama metodolojisinin belirlenmesi

Veri toplama araçlarının geliştirilmesi

Veri toplama çalışmasını yürütecek hizmet sağlayıcısının seçilmesi ve görevlendirilmesi

Ziyaret edilecek işletmelerin ve örneklemin belirlenmesi

Toplanan verilerin analizi

Raporun hazırlanması ve sunulması

Sonuçların Paylaşılması ve diğer sektörlere yaygınlaştırılması için pilot edilen yöntemin revize edilmesi.

Ortaya konan veriler ışığında bu çalışmanın diğer sektörlere nasıl yaygınlaştırılacağı ve bu konuda izlenecek yöntem önerisi geliştirilmesi
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve MESS’e üye işletmelerden belirli büyüklükteki işletmeler belirlenmiştir. İşletmelerin belirlenmesinde ve
ziyaretlerin organizasyonunda başta TİSK olmak üzere, ilgili meslek kuruluşlarının desteği alınmıştır. Nitel veri toplama araçları 103 işletmede
uygulanmıştır.
Projenin sonuçları şunlardır;

Görme engellilerin çalışabileceği iş ve mesleklerin tespiti işveren/ işveren vekili görüşme formları

Görme engellilerin çalışabileceği iş ve meslekler gözlem formları

Görme engellilerin çalışabileceği iş ve mesleklerin tespiti anket formu

Görüşme ve gözlemlerin işyerleri temelinde karşılaştırılması

103 işletmede uygulanmış anket

“Görme engellilerin çalışabilecekleri iş ve mesleklerin tespiti projesi alan araştırması sonuç raporu” kitabı

Sağlanan Hizmetler
TEKNİK HİZMETLER
 Projenin hazırlanması
 Proje sürecinin yönetiminde teknik destek
 Projenin idari ve mali yönetiminde Türkiye Körler Federasyonuna teknik
destek
 Veri toplama araçlarını geliştirme
 Veri toplama uzmanlarının seçimi
 Alan araştırmasının koordinasyonu
 İzleme ve değerlendirme
 Sonuç raporunun hazrılanması

