
 

 

 

Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. II. Kademe Müdürlüğü Erasmus+ KA1 Okul Eğitim Personel Hareketliliği 

kapsamında “AB ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ BİREYLERİN İŞ YAŞAMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN AVRUPA 

BOYUTUNDA İNCELENMESİ’’ başlıklı proje teklifi uygunluk kriterlerini karşılayarak kabul edildi. 

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 (Hayat  boyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan 

sağlanan hibeyle gerçekleştirilecektir. 

              Günümüzde özel eğitim gerektiren bireylere bir meslek ve iş kazandırmak özel eğitimin en önemli görevidir. Bu proje ile 

bölgemizde ki çalışan engelli birey sayısının arttırılmasına ve iş yaşamında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının etkin şekilde 

gerçekleşmesine katkı sunmak, ülkemizde, özürlülerin çalışma sorunları üzerinde düşünme, tartışma ve yeni araştırma olanaklar ı yaratmak, 

sorunlara dikkat çekmek, engelli çalışan bireylerin çalışmalarını insanlarımıza ve çevreye etkin, verimli bir şekilde sunarak onların gelişmiş 

ülkelerde olduğu gibi sosyal yaşam sürmesini sağlamak ve güzel işlerin başarılabileceği farkındalığını oluşturmak projeyi yürütmek 

istememizdeki en önemli etkenlerdendir. 

Projenin amacı: 

• Özel eğitime muhtaç bireylerin topluma entegrasyonlarını AB ülkeleri ile karşılaştırmak.  

• Avrupa da uygulanan istihdam öncesi eğitim, mesleki eğitim ve özel eğitim programlarının işlevselliği incelenerek Türkiye ye 

uyarlanmasını sağlamak. 

• Hayat boyu eğitim ve öğretim sistemleri yolu ile özel eğitime muhtaç bireylerin iş ortamında izlenmesi, bireylerin işe ve iş yerine uyum 

konusundaki eksikliklerin giderilmesine yönelik deneyim kazanmak. 

• Özel eğitime muhtaç bireylerin toplumda üretici kimlik kazanmaları için AB ülkelerinde uygulanmakta olan çağdaş yöntem ve t ekniklerin 

incelenmesi. 

• İşverenler özel gereksinimli bireylerin çalışma yaşamlarında verimli olabilecekleri, çalıştıracakları ve çalıştırdıkları özürlülerin ihtiyaçları 

ve iş yerinde engelli bireyler için yapılabilecek düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmak.  

• AB ülkelerindeki sosyokültürel yapıların incelenmesi ve katılımcılarımız vasıtası ile kültürel yetkinliğimizin artırılması. 

Toplamda 18 öğretmenin katılımı ile 9’şar kişilik iki grup halinde gerçekleştirilecek  hareketliliğin birincisi, 2015 Ocak  ayında 15 

gün süre ile İsveç’e, ikincisi 2015 Temmuz ayında 15 gün süre ile Hollanda’ya yapılacaktır. 


