
01.�09.2017 – 31.08.2019 2017-1-ES01-KA219-038231_6
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MEHMETÇİK ANADOLU LİSESİ

HIRVATİSTAN
OS VLADIMIRA BECICA OSIJEK

İTALYA
LICEO STATALE C. MONTANARI

Bu Proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca
 (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında

 Avrupa Komisyonu’ndan hibeyle desteklenmektedir.

AMAÇLAR
1: Partner okullarla iyi uygulamaları keşfederek ve yayarak okuldaki 
kapsayıcı eğitimi, sosyal uyumu ve eşitliği artırmak.

2: Öğrencilerimizi her yönden bilmek, öğrencilerimize maksimum 
oranda öğrenme ve gelişme seviyesi sağlayarak, öğrenme güçlüğüne 
neden olabilecek sebepleri azaltacak önlemler alarak başarıyı artırmak.

3: Önemli bir öğrenme prensibi olan “çocuğa göre” yönteminden 
başlayarak, öğrenme zorluğu olan öğrencilere kendi seviyeleri ile 
eşleşen yöntemler öğretmek.

4: Özellikle önemsendikleri hissini vererek dışlandıkları hissini 
engellemek.

5: Kendilerindeki gelişmeleri görerek başarılı olabileceklerine 
inanmalarını sağlamak.

6: Eğitimsel başarıları ile ilgili psikolojik problemlerine çözüm 
bulmalarına katkı sağlamak.

7: Bu program sayesinde farkındalığı artırmak ve ailelerin desteğini 
almak.

8: Kendi kendilerine yeterli hale getirerek, bu tür öğrencileri toplumun 
sağlıklı ve onurlu bireyleri haline getirmek.



Proje Adı: 
I’m Not Speechless And İnvisible Don’t Leave Me Behind:
Supporting Students With Learning Disabilities 

Proje Numarası: 
2017-1-ES01-KA219-038231_6

“Konuşmuyorum, görünmez değilim. Beni gölgende bırakma”

Proje Süresi: 
01. 09.2017 – 31.08.2019

ORTAKLAR :
İspanya (Koordinatör) IES BEZMILIANA: 12-20 yaş arası öğrenci grubu.:

Türkiye MEHMETÇİK ANADOLU LİSESİ: 
14-18 yaş arası 1000 öğrenci grubu. 65 öğretmen

:

Hırvatistan OS VLADİMİRA BECİCA OSİJEK:
327 öğrenci, 29 öğretmen.

:

İtalya LİCEO STATALE C. MONTANARİ: 
15-19 yaş arası 1400 öğrenci grubu. 100 öğretmen.

:

PROJEMİZİ TANIYALIM
        Uzun zaman boyunca yetersizliği olan çocuklar ayrı sınıf veya ayrı 
okullarda eğitildi. İnsanlar özel eğitimin ayrı eğitim anlamına geldiği 
fikrine alışmışlardı. Ama biliyoruz ki; çocuklar birlikte eğitildiklerinde işin 
içinde olan tüm çocuklar için olumlu akademik ve sosyal sonuçlar 
oluşur. Kapsayıcı eğitim sürekli savunma, planlama, destekleme ve 
bağlılık varsa açığa çıkar. Eğitim güçlüğü çeken bütün çocuklar kendi 
yaşlarındaki engelsiz öğrencilerle eğitilmeli ve genel eğitim ortamında 
olmalılardır.
     Bu proje genç insanlarda kendilerini ifade edememe korkusunu 
uygun bir yolla ele alacaktır. Biz ayrıca öğrencilerin benzer durumlarda 
problemleriyle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerini ve “SEN” 
problemlerini çözmeyi başarmak zorunda oldukları temel seviyelerinin 
neler olduğunu bulmayı umuyoruz.

GEREKÇE
        Öğrenme güçlüğü nedir? Öğrenme güçlüğü, nörolojik sorunlara bağlı 
olmayan öğrencilerin okul becerilerindeki zorluklardır. Öğrenme 
güçlüğü çocuğun okuma, yazma, konuşma veya sosyal becerilerini 
etkiler. Bu sorunlar çocuğun sosyal aktivitelerini de etkiler. Çoğu çocuk 
kısa süreli dikkate sahiptir, ilgilerini kolayca kaybederler ve konsantre 
olamazlar. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin diğer öğrencilerden farklı 
olan öğrencileri nasıl yetiştireceklerini daha iyi anlamaları çok büyük bir 
ihtiyaçtır. Eğitimin amaçlarını başarabilmek için, eğitim sürecindeki her 
öğrenci kendi yeteneklerine göre eğitilmelidir.

HEDEF GRUPLAR
        Bizim hedef grubumuz yavaş öğrenenler ve yavaş başaranlardır. Bu 
proje için istenen amaç, öğrenme güçlüğü problemi kökten ortadan 
kalkacak, böylece tüm öğrenciler bilgilerini eşit olarak geliştirmeleri için 
fırsat sunacak. Bu başarıya ulaşmadaki karşılaşacağımız engeller, 
aileden eğitim kurumuna uzanan geniş bir zincirin halkalarıdır. Biz bu 
başarıyı dört bacaklı masa olarak düşündük ve öğrencilerin, 
öğretmenlerin yöneticilerin ve ailelerin sorunlarıyla başarısızlığı 
değerlendiririz. Masanın dengesini kaybetmemesi için tüm tarafların bu 
sorumluluğu birlikte omuzlaması gerektiğine inanıyoruz. Üstelik 
İspanya, İtalya, Hırvatistan, Türkiye dört ülkeden dört okul hepsi 
kapsayıcı eğitim müfredatına sahiptir. Partnerleriyle iyi eğitim 
yöntemlerini keşfederek ve onları okul ortamlarında uygulayarak 
yaymak istemektedir.


