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#1   BÜLTEN 

                    Let's Try I©T                  

Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımı  Mobil Uygulamaları ve Araçları 

http://www.letstry-ict.eu 

 

Projeye Genel Bakış 

 
Let's Try I©T, Erasmus+ Stratejik ortaklık çerçevesinde bir Avrupa projesidir. Bu proje 1.10.2015 
itibari ile 30.9.2017’ye kadar EÇEB (Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı) kapsamında mobil 
uygulamalar ve diğer yararlı bilgi ve iletişim araçlarının kullanımı üzerine odaklanmaktadır. 
EÇEB'deki BİT araçları, EÇEB'deki (Erken Çocukluk Eğitim ve Bakım) hizmetlerinin kalitesini ve 
verimliliğini arttırmak için kurumsal kalite yönetimi içinde yararlanıcılara (özel gereksinimli 
çocuklara, risk altındaki çocuklara veya ailelerine) doğrudan destek sağlamak amacıyla bir araç 
olarak kullanılabilir. 
Bilgi ve iletişim araçlarının uygun kullanımı, konuşma öncesi durumda olan çocukların iletişim 
becerilerini desteklerken, okul öncesi dönemdeki çocukların da okuma yazma becerileri ile dil 
gelişimi gibi becerilerine katkıda bulunabilir.  
EÇEB alanında yüksek nitelikli öğrenme desteği açısından çok sayıda bilgi ve iletişim teknolojileri 
araçları bulunmasına rağmen bu alanda çalışan uzmanların bu araçları kullanmada korkularının 
olduğu gözlenmektedir (Brito, 2010). 
BİT aynı zamanda özel anaokulu öğretmenleri veya diğer erken çocukluk uzmanları için CE’deki 
EÇEB mesleki eğitim müfredatının bütünleştirici bir parçası değildir. 

İlgili Ana Sorunlar 

 
• Kullanıma dair uzmanların eğitim eksikliği 
• Kullanımın etki boyutuyla ilgili şüpheler 
• Uygulamalar hakkında bilgi eksikliği 
• Mobil araçların EÇEB hizmetlerindeki eksikliği 

Projenin Amacı 

 
• Diğer alanlardaki toplumsal uygulama yaklaşımlarının önceki deneyimlerini kullanarak (örn: 
Trip-adviser), toplumsal uygulamaları karma öğretim stratejileri ile EÇEB hizmetlerine etkili bir 
şekilde adapte edip, öğretim destekli aplikasyonları özel gereksinimli çocuklara kullanmada 
uzmanların bilgi, beceri ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlamaktadır. 

http://www.letstry-ict.eu/
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• Çocukların en iyi uygulama örneklerinden öğrenmesinde birincil uzmanlar olarak ailelerin 
katılımı ve BİT tabanlı planlama ve dokümantasyon olanağı sağlayarak alan uzmanlarının 
gelişimini desteklemektir. 
• Özel gereksinimli çocuklar için BİT'deki ulaşılabilir araştırma teknolojileri ile EÇEB'deki 
uzmanlara işlevsel bilgi transferi arasındaki fark edilebilir boşluğu kapatarak hizmetlerin ve 
hizmetlerin sonuçlarının niteliğini arttırmayı amaçlamaktadır. 

 

Projenin Çıktıları 

Proje aşağıdaki sonuçları öngörmektedir: 

Özel Eğitim İhtiyaçları (SEN) APP Danışmanı: 
SEN APP-DANIŞMAN özel gereksinimli çocuklarla çalışan uzmanların eğitim sırasında çocuklara 
işlevsel destek sağlaması amacıyla kurulmuş aynı zamanda karşılıklı alışverişe ve öğrenmeye de 
olanak sağlayan online bir platformdur. 
Değerlendirme, geri bildirim ve karşılıklı değişim fonksiyonları, bilgi ve deneyim değişimi ile SEN 
APP-DANIŞMAN EÇEB hizmetlerinin niteliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.  
SEN APP-DANIŞMAN platformu işlevsel sınıflama ve sosyal medya aracılığı ile kullanıcı geri 
bildirimine izin veren, fikir alışverişi ve puanlama sağlayan, Web2.0 aracılığıyla karşılaştırmalı 
değerlendirme sistemleri içeren Trip-advisor’a benzeyen ve bu özelliklerin kombinasyonu olan bir 
sistemdir. 
Bu platform diğer alan uzmanlarının ihtiyaçları ve durumlarına göre yaptıkları öneriler 
bağlamında (bilgi paylaşımı, geri bildirim ve değerlendirme) diğer kullanıcıların bu uygulamalara 
hızlıca ulaşıp test etmelerine olanak sağlayacaktır. 

Uygulama ve Öğrenme Platformu Araçları 
Uygulama platformu, uzmanların planlama, ölçme-değerlendirme ve dokümantasyon 
süreçlerinde destek olacak öğrenme platformudur. Bu platform, EÇEB uygulamalarının eşzamanlı-
çocuk-merkezli boyutunu tamamlayacaktır. Bu uygulama, EU 28’ de bulunan karmaşık elektronik 
değerlendirme, dokümantasyon ve ölçme araçlarına göre daha kolay bir online eğitimi 
hedeflemektedir. Bu araçların uygulanması uzaktan öğrenme platformu kullanılarak 
gerçekleştirilecektir. 

APP Eğitimleri 
Uygulamalar hakkında yapılacak bilgilendirme eğitimleri, genel EÇEB eğitimlerinde BİT tabanlı 
araçların kullanımı hakkında uzmanlara bunlarla ilgili destek verecektir. Uzmanlar aldıkları 
bilgilendirici eğitim ile günlük yaşam çalışmalarında, uygulamalar ve BİT tabanlı araçların 
kullanımını daha da genelleyecektir. 
Bu eğitimler belli aşamalar dahilinde gerçekleştirilecektir ve uzmanların çalıştıkları kendi 
kurumlarında, bu alanla önceden ilgilenmiş kişiler tarafından onların önceki BİT uygulamaları ile 
ilgili şüphelerini yok etmek amacı ile sistematik ve işe dönük kullanmalarını sağlayacak eğitimler 
verilecektir. 
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Proje Ortakları 
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INFOSOC  Infosoc - ured za informatičku, socijalnu i kulturnu suradnju 

AIR  Association Information Recherche 

CEFES  Centar za istraživanje i edukaciju za posebno obrazovanje (CEFES) 

HURID  Croatian Association on Early Childhood Intervention 

MSH  Zdravstveno učilište Hamburg 

atempo  atempo 

DOWN  Down Sendromu Derneği 

PEDAGO  Pedago Ltd. 

 

Proje sayfası artık yayında! 
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