
YAŞAMIN İLK 1000 GÜNÜNDE ORTAK DİL KULLANIMI 

 

Proje Ortakları:  

 ‘Education for All’ Skopje, 

Macedonia 

 Macedonian Association of 

Nurses and Midwives 

 Dr. Pretis, Austria 

 Medical School Hamburg, 

Germany 

 Dr. Dudu Melek 

Sabuncuoglu, Turkey 

Bülten no. 2 

Proje Hakkında  

Proje, çocuğun yaşamının ilk 1000 günü ile ilgili farklı 
profesyoneller arasında iletişimi artırmak ve özel 
gereksinimlerin erken tespitinin sağlanabilmesi için 
DSÖ'nün İşlevsellik, Yeti Yetimi ve Sağlığın 
Uluslararası Sınıflandırması (ICF) sisteminin 
kullanımını teşvik etmek amacıyla planlanmıştır. 

Proje Kasım 2019'da başladı ve Haziran 2020'de 
sona erecek. 

- Erasmus+ KA202 Projesi -  

Bu proje, Avrupa Komisyonunun desteği ile sürdürülmektedir. Bu 

metin yalnızca yazarların görüşünü yansıtmaktadır ve Komisyon 

burada yazılanlardan herhangi bir şekilde sorumlu değildir.  

 

 O1: ICF Eğitim Modülü  

Özel olarak hazırlanan üç ICF Eğitim Modülümüzün İngilizce, Makedonca, Almanca ve 
Türkçe olarak tamamlandığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Hedef grupların - çocuk 
gelişimci, diyetisyen, ebe, hemşire, okulöncesi eğitimcisi, özel eğitimci, terapist, erken 
müdahale ve destek profesyonelleri, hekimler vb. profesyonellerin - modülleri 
kullanmasını ve öğrenmesini sağlamak istiyoruz. Bu modülde, çocuğun yaşla ilgili belirli 
özelliklerine olduğu kadar, çocuğun sağlık, eğitim / ebeveynlik ve çevsesel faktörlerden 
etkilenmesi arasındaki bağlantıya da özen gösterdik. 

Modüller (1, 2 ve 3), http://www.thefirst1000days.net/TR/index.html adresinden 
kullanılabilir veya indirilebilir. 

O2:  ICF Özet Kılavuzu  

Profesyoneller için 'ICF Özet Kılavuzu', ilgili tüm 
profesyonellerin ICF'yi tanımasını ve günlük 
çalışmalarında kullanabilmesini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Kılavuz, gelişimsel sorunları olan küçük 
çocuklara yönelik olarak, destek süreçlerinde 
profesyoneller ve ebeveynler arasındaki anlaşılabilirliği 
artırmayı amaçlamaktadır. 

Kılavuz İngilizce, Makedonca, Almanca ve Türkçe olarak 
oluşturulmuştur ve aşağıdaki adresten ücretsiz olarak 
indirilebilir: 

http://www.thefirst1000days.net/TR/
TR_Quick_Guide.html  

Bize Katılın 

Projeye katılabilirsiniz. Siz veya kurumunuz projenin pilot çalışmasında yer almak 
veya ürünlerimiz hakkında görüş ve katkı bildirmek için lütfen 
melekacademy@gmail.com adresinden bizimle iletişim kurunuz.  
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Nefes alma 

Çocuk kolayca nefes alıp verebilir. Düzenli olarak yeterli 

miktarda nefes alır. Soluk alma ve soluk verme arasındaki 

değişim uygundur. Çocuk yeterince nefes alır.  

mailto:melekacademy@gmail.com

