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“Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı”

Erasmus+ projesi olan, “Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı”,İşlevsellik, Yetiyitimi ve 
Sağlığın Uluslararası Sınıandırmasını (ICF, Dünya Sağlık Örgütü, 2001), yaşamın ilk 1000 
gününde çocuğu çevreleyen ekip üyeleri arasındaki iletişimi ve koordinasyonu arttıracak bir araç 
sunar.

Hedef gruplar ve projenin hede

Projenin hedef grubu, yaşamın ilk 1000 gününde çocuğa ve 
ebeveyne hizmet veren profesyoneller (çocuk gelişimci, 
diyetisyen, ebe, erken müdahale ve destek profesyonelleri, 
hekim, hemşire, okulöncesi eğitimcisi, özel eğitimci, 
terapist,vb.) veebeveynlerdir. 

Proje ürünleri

“Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı”:

  Kişiye özel ICF eğitim modülleri (Almanca, İngilizce, Makedonca, ve Türkçe)yaşamın ilk 1000 gününde 

çocuğa ve ebeveyne hizmet veren profesyonellere yönelik materyaller. Sağlık, eğitim/ebeveynlik ve 

sosyal yönler ile yaşa bağlı özel sorunlar arasındaki bağlantı kadar, gelişimin erken aşamalarında 

tanılanamayan olası sorunlara odaklanmak bu modülde önemsenmektedir.

   Profesyoneller için Rehberi (seçilmiş önemli maddeleri içerir), ilgili tüm profesyonellerin ICF'ye aşina 

olmalarını ve bunu günlük çalışmalarında kullanabilmelerini sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. 

Rehberin, gelişim sorunları olan küçük çocuklar için destek süreçlerinde profesyoneller ve ebeveynler 

arasındaki anlayışı arttırması beklenmektedir.

Süre

“Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı” 1 Kasım2019'de başlamış ve 30 Haziran2021'de sona
erecektir.

Konsorsiyum

Konsorsiyumun beş (5) ortağı; Koordinatör, “Education for All” Derneği(Kuzey Makedonya)ve ortaklar 
Kuzey Makedonya Hemşire Teknisyen ve Ebeler Derneği (Kuzey Makedonya), Dr. Pretis (Avusturya), 
Medical School Hamburg (Almanya) veDudu Melek Sabuncuoğlu(Türkiye).

Projeye Katılım

Projenin, Almanca, İngilizce, Makedonca veya Türkçe pilot çalışmalarında siz veya kurumunuz yer almak 
isterseniz ilgili ülkenin temsilcisi ile iletişime geçiniz.

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının hazırlanmasına verdiği 

destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin 

onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan 

bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz.

Proje hede ise; yaşamın ilk 1000 gününde çocuğa ve ebeveyne hizmet veren profesyoneller (çocuk 
gelişimci, diyetisyen, ebe, hemşire, okulöncesi eğitimcisi, özel eğitimci, terapist, erken müdahale ve destek 
profesyonelleri ile hekimler vb.), ebeveyn ile ORTAK dil kullanarak, yeni doğan ve küçük bebeklerin 
gereksinimlerine yönelik önleyici ve destek programların planlamasının sağlanmasıdır ile ORTAK dil 
kullanarak, yeni doğan ve küçük bebeklerin gereksinimlerine yönelik önleyici ve destek programların 
planlamasının sağlanmasıdır.


