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Kaynaştırma, öğretmenin tüm öğrencilerin sınıfta sunacak önemli bir şeye sahip olduğuna ve
birlikte öğrenmenin gerçekten daha iyi olduğuna inanmasını gerektirir. Bu e-kitapla şunları başarmayı
umuyoruz:
1.Öğrencilerin deneyimlerini dijital dünyaya adapte etmek.
2.Kaynaştırma uygulamalarının iyileştirilmesi ve ortak okullarda dijital içermenin teşvik edilmesi
3. Eğitimde eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etmek, herkes için kaliteli öğrenmeyi sağlamak
E kitap, BİT becerilerini birleştiren ve yeni bir şeyler yaratmanın yaratıcı bir yoludur.
 Bu e-kitabın oluşturulması sırasında Romanya, Polonya, Türkiye, Portekiz ve Kuzey  Makedonya'dan
öğrenciler deneyimlerini genişletebildiler, hayal güçlerini  kullandılar, aralarındaki farklılıkları kabul
ettiler, kültürlerarası, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmek için işbirliği yaptılar.
Farklı  olmanın normal olduğunu, herkesin öğrenmek, oynamak, yaşamak için eşit  fırsatları hak ettiğini
öğrendiler. Yeni bir şey yaratma, diğerlerine BİRLİKTE başarabileceklerini gösterme ve herkes için
DAHA İYİ bir dünya yaratma şansı buldular
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Üsküp „ D-r Zlatan
Sremec „ Özel Eğitim

İlkokulundan bir öğrencinin
görüşleri: 

 
“Proje faaliyetlerine katılan bir kişi
olarak, tüm çocuklarla, projedeki

katılımcılarla çevrili olduğumu
söyleyebilirim, kendimi özgür

hissettim, kabul edilmiş ve mutlu
hissettim.”



Tüm  faal iyetler  ve  atölyeler  hem  engell i  hem  de  engelsiz  çocukları
içerdi .

Birl ikte  çalışmaları ,  işbir l iği ,  bize  katı l ımın  insan  büyümesi  için
önemli  olduğunu ,  yeni  bir  alan  yarattığını ,  herkes  için  daha  iy i

olduğunu  gösterdi .

Daha  kapsayıcı  olabil ir iz  ve  haydi  kendimizden  başlayalım .
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ÖNYARGISIZ ARKADASLIK

" Diğer çocuklarla birl ikte olmayı,  birl ikte
çalışmayı,  oynamayı,  eğlenmeyi gerçekten seviyorum." 
Denis,Tg-Jiu.Kapsayıcı Egitim Okulu 2. Sınıf Ögrencisi
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"  En  iy is i  tüm  çocukların
gülümsemesidir .  Dünyanın
her  yerinden  gülümseyen

çocukları  çizmekten
gerçekten  keyif  aldım . ”  

 Ana ,  Tg-Jiu .Kapsayıcı
Egitim  Okulundan  bir

ögrenci .
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Öğrenciler  yeni  deneyimler
yaşadılar ,  önyargısız
arkadaşlığı  öğrendiler  ve
gelişt irdiler ,  dij ital
beceri lerini  gelişt irdiler  ve
sosyal  kapsayıcı l ık  hakkında
konuştular .

  Zespół  Szkół   echanicznych .

Namysłów  (Polonya )  bazı
öğrenci  görüşleri :
„ “Şubat
2020 'de  ortak  okullardan
öğrencilerle  toplantıya
katı lmak  için  Makedonya 'ya
gittik .  Bütünleşmek ,  f iziksel
engell i l iğin  ne  anlama
geldiğini ,  engell i lerin
hangi  zorluklarla  baş
ettiklerini  ve  hayatlarını
kolaylaştırmak  için  neler
yapabileceğimizi  öğrenmek
bizim  için  büyük  bir  f ırsattı .
Bizim  için  çok  önemli
bir  dersti .  "



“Her  yı l  okulumuzda  Yabancı  Diller
Günü  düzenliyoruz .

Öğrenciler ,  farkl ı  Avrupa  ülkelerinden
yemekler ,  posterler  ve  video

sunumları  hazırlarlar .  Daha  sonra  dil
yarışması  gerçekleşir .  O  gün  okulda

sadece  İngil izce  veya  Almanca
konuşulabil ir .  Çok  eğleniyoruz !  „
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Her  yı l  Noel ’den  once
öğrenciler  okul  bir  araya
gelip   Noel  yemekleri

hazır larlar ,  hediyeler  alıp
verir ler ,  birl ikte  Noel
şarkı ları  söyler  ve   Hz .

İsa 'nın  doğumuyla  i lgi l i
performansı

hazır larlar .  En  önemlisi ,
birl ikte  harika  vakit

geçirebil iyor  olmamız .  "



Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrenciler  genell ikle  sosyal  olarak
izole  edilmiş  hissederler  ve  akranlarıyla  arkadaşlık  kurmakta

güçlük  çekerler .  Anahtar  sosyal  beceri ler  gelişt irerek ,  bu
çocuklar  t ipik  sınıf  arkadaşları  kadar  çok  arkadaş

edinebil ir ler .

Bu  i l işki lerin  her  iki  tarafındaki  çocuklar  için ,  bir  başkasının
bakış  açısını  nasıl  benimseyeceklerini  öğrenmek ,  her  ikis inin  de

yetişkinl iğe  taşıyacakları  değerl i  bir  yaşam  becerisidir .
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DIJITAL  VATANDASLIGI  GELISTIRMEK

"Arkadasım  tekerlekli  sandalyede .  Onun  en  iy i  arkadası
bilgisayarı .  Onun  resmini  yapmak  istedim . ”   Tg-Jiu

Kapsayıcı  Egitim  Okulundan  bir  ögrenci .
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“Arkadaşlarımla  çok  konuşmayı  seviyorum  ve  bu  yüzden
Facebook 'u  seviyorum . "

Ionela  Tg-Jiu  Kapsayıcı  Egitim  Okulundan  bir  ögrenci .
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"  Bugün  okulda  tanıştığım
yeni  arkadaşımla  çizim
yapmaktan  keyif  aldım .

Eğlendik  ve  en  güzeli
çizimimiz ”  Mihai ,  

Tg-Jiu  Kapsayıcı  Egitim
Okulundan  bir  ögrenci .

KAPSAYICI
ÇALISMALAR

"  Futbolu  çok
seviyorum  ve

mahalledeki  tüm
çocuklarla  oynamak
istiyorum .  Bazen  beni
takımda  ist iyorlar  ve
çok  mutluyum ,  diğer

zamanlarda  beni
istemiyorlar  ve  çok
üzülüyorum ”  Andrei ,

Tg-Jiu  Kapsayıcı  Egitim
Okulundan  bir

ögrenci .
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YILDIZ
ENTEGRE  MESLEKİ  VE  TEKNİK  ANADOLU  LİSESİ

SOSYAL  KAPSAYICILIK

Okulumuzda
sosyal  kapsayıcı  eğitim  

 kapsamında
mahallemizde  80

yaşındaki  teyze  için  doğum
günü  partisi  düzenledik .

Betül  ŞATIR  12-E

Gelir  düzeyi  düşük
veli ler  ve  öğrencilerle

birl ikte
sosyal  kapsayıcı  eğitim

kampanyamız
kapsamında  bir  t iyatro

oyunu  izledik .

Simge  ŞAHİN  12-F
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ARKADAŞLIK   YILDIZ
ENTEGRE  MESLEKİ

VE  TEKNİK  ANADOLU
LİSESİ

“Hayat
arkadaşlarla  daha
güzel .  Projemiz
sırasında  çok  iy i

arkadaşlar  edindik  ”  

Seher  OSKAN  12-E
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“Arkadaşlarla
birl ikte  olmak

her  zaman  iy idir . ”   

Bilal  SANAT  9-B



Arkadaşlık  daha  büyük  bir  i fadedir .  Pek  çok  insan  aşıktır  ama
arkadaş  değildir .  Pek  çok  insan  akraba  ve  arkadaş  değil .

 Arkadaş  olmayan  birçok  insan  birl ikte  çalışır .

Birine  hayran  olabil ir  veya  takdir  edebil irs iniz ,  ancak  bu  onları
arkadaş  yapmaz .
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DİJİTAL  YETKİNLİK

“Tv-radyo  öğrencileri  olarak
bir  tv  programı  üretmenin
her  aşamasını  yaşıyoruz ,  bu
bize  gerçek  hayatta  daha
fazlasını  yapma  cesareti

veriyor . ”   

 Mert  ÖZEN  11-B

Dij ital
platformlarda  öğrenci

temsilcisine  oy  veriyoruz .

Yaren
TOMAKİN   11-F  :  “Bu
yöntemle  sonuçları

hemen  alıyoruz  ve  çok
heyecan  verici ! ”
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“Tv
stüdyomuzda  kendi

programlarımızı
hazır l ıyoruz . ”

Yusuf  POLAT   11-B  

Her
sınıfta  internete  bağlı

akıl l ı  tahtalarımız
bulunmaktadır .

 “Akıl l ı  tahtalarla  bazı
dersler  daha  zevkli
oluyor  ve  onlarla

dij ital  yetkinliğimizi
gelişt ir iyoruz . ”       Sıla

Demirel  9-B
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  Bu  e-kitaptaki  resimler ,  proje
faaliyetlerimiz  sırasında
katı l ımcılar  tarafından

oluşturulmuştur .

Boya  kalemlerinden  çok  şey
öğrenebil ir iz ;  kimi  keskin ,  kimi  güzel ,

kimi  donuk ,  kimi  parlak ,

kimi  garip  is imler  taşıyor  ama  hepsi
aynı  kutuda  birl ikte  yaşamayı

öğrendi .
Onları  durmamaları  için

cesaretlendirdiğimiz  sürece  çocukların
ne  kadar  yavaş   öğrendikleri  önemli

olmamalı .
Var  olmak  için

ne  kadar  kapsayıcı  çalışırsak  çalışal ım ,

her  zaman  daha  fazlasını  yapabil ir iz .

Her  zaman  daha  iy is ini  yapabil ir iz .
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Kapsayıcı l ık  ayrı  düşmektense  bir
araya  gelme  f ırsatı .

En
temel  insan  ihtiyaçlarımızdan
biri ,  aidiyet  duygusuna  sahip

olmaktır .

 

     Hepimiz  sevi len  ve  saygı
duyulan  olmak  isteriz .

    Hepimiz  arkadaş  edinmek
isteriz .  

   Ve  hepimiz  hissetmek
isteriz   Tıpkı  katkılarımızın

önemli  olduğu  gibi .
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Ve  hepimiz ,  çevremizdeki  bu  ihtiyacı  karşı lamada  üzerimize
düşeni  yapacak  güce  sahibiz .

Başkalarının  bakış  açılarını  öğrenmek ,

kendimizden  farkl ı  olanları  dahil  etmek  ve  onları  hoş  karşı lamak
için  çaba  sarf  ettiğimizde ,  hepimiz  daha  iy iyiz .
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Kapsayıcı  eğitim  tamamen
benimsendiğinde ,  dünyaya
katkıda  bulunmak  için

çocukların  "normal "  olması
gerektiği  f ikrinden

vazgeçeriz .  Topluluğun
değerl i  üyeleri  olmanın
tipik  yollarının  ötesine

bakmaya  başlarız  ve  bunu
yaparken  de  tüm  çocuklara
gerçek  bir  aidiyet  duygusu
sağlamak  gibi  ulaşı labil ir
hedefleri  fark  etmeye

başlarız .

Hepimiz  farkl ıyız  ama  hepimiz  benzersiziz .  Çeşitl i l ik
olmasaydı  hayat  sıkıcı  olurdu .  Dünyanın  diğer  bölgelerini
keşfetmenin  ne  kadar  eğlenceli  ve  i lginç  olduğunu  bir

düşünün .  Diğer  kültürleri  öğrenmek  ve  farkl ı  ten  renkleri  ve
yüz  hatlarında  güzell iğe  tanık  olmak .  Çoğu  insan  yiyecekleri ,

kıyafetleri ,  hobileri  ve  i lgi  alanları  gibi  hayatının  diğer
bölümlerinde  çeşitl i l iği  sever ,  ancak  yine  de  insanlığın  da  aynı
olmasını  bekler .  Ama  böyle  çalışmıyor .  Hayvanlar  ve  böcekler

bile  bir  dizi  farkl ı  türe  sahiptir ,  iş ler  böyle  yürür .
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Herkesi  kapsayan  ve  katı lan
herkesin  başarı l ı  olmak  ve
büyümek  için  f ırsatlara
sahip  olduğunu  hissettiği

bir  kültür  ist iyoruz .

Birbir imize
büyümek ,  kendimiz
olmak ,  çeşitl i l iğimizi
kullanmak  için  alan
vermeliyiz .  Fikir ,

açıkl ık ,  haysiyet ,  sevinç
ve  kapsayıcı l ık  gibi
güzel  şeyleri  hem
verebilmemiz

hem  de  alabilmemiz
için  birbir imize  alan

vermeliyiz .
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Kahraman ,  ezici  engellere  rağmen
sebat  etme  ve  dayanma  gücü  bulan

sıradan  bir  bireydir .

Bir  fark
yaratacaksınız .  Çoğu
zaman  çok  büyük
olmayacak ,  hatta
görünmeyecektir .
Ama  aynı  şekilde
önemli  olacak .

Gerçek  bir  kahraman  f iziksel  gücüyle  değil
kalbinin  gücüyle  ölçülür

Bazı  insanlar  süper
kahramanlara

inanmıyorlar ;  onlar  henüz
annemle  tanışmadılar .

 

Senin  için  konuşacağım ,

senin  için  savaşacağım ,

seni  destekleyeceğim ,  seni
savunacağım  ,  böylece  bir
gün  aynısını  kendin  için
yapabil irs in .  -  Annen
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Çeşitl i l ik  masada  oturmaktır
İçerme  bir  sese  sahip  olmaktır  ve

Aidiyet ,  o  sesi  duymaktır !

Bizim  iş imiz  sahip  olduğumuz  çocuklara  öğretmek .  eskiden
sahip  olduklarımız  değil .  sahip  olmak  istediklerimiz  değil .  şu

anda  sahip  olduklarımız  . . .  hepsine .

KAPSAYICI  EĞİTİM  SANA  BANA  HEPİMİZE
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Sonunda
hepimiz  anlaştık :  

"Sadece  Birl ikte ,  dünyayı ,  hepimizi  içine  alan  daha  iy i  bir
yer  haline  getirebil ir iz . "

 

TOGETHER  FOR  BETTER
BİRLİKTE  DAHA  İYİYE
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