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Ozel gereksinimli bireylerin daha kaliteli bir yagam dtzeyine ulaEtrnlmasr toplumsal

bir sorumluluktur. Bu bireylerin yagam kalitesini artrrmak toplumla buttinlegmelerini

sa[lamaktan geger. Biitiinleqtirmenin amac;^; ozel gereksinimli bireylerin toplum igindeki

rollerini gergeklegtiren, bagkalan ile iyi iligkiler kuran, ig birli[i iginde gahqabilen, gevresine

uyum sa[layabilen, i.iretici ve mutlu bir vatandaq olarak yetigmelerini saflamaktrr' Bu

ba[lamda ozel gereksinimli bireylerin toplum iginde bafrmsrz yaqamalanna ve kendi

kendilerine yetebilecek duruma gelmelerine yonelik temel ya$am becerilerini geligtirmelerine

olanak sa$amak, uygun efitim programlarr ile ozel yontem, personel ve arag-gereq

kullanarak; efitim ihtiyaglan, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri dogrultusunda iist ofrenime

gegebilmelerine imkAn saflamak, iq ve meslek alanlan ve hayata hazfflanmalan iqin katkr

saflamak ve bu kapsamda yaprlan ornek gahgmalann teqvik edilerek yaygrnlaqtrrtlmastnt

sa[lamak bu projenin temel amaglandtr'

Bu ba[lam da ozel gereksinimli bireylerin daha iyi efiitim alabilmeleri igin onlara ozel

tasarlanan materyallerin, onlara ozgii geliqtirilen uygulamalann, ofiretmenleri ve aileleri

tarafindan onlar igin dtig1intilen ozel yontem ve tekniklerin "6zel Qocuklar igin Ozgiin

Projeler,' kapsamrnda duyurulmast ve yaygrnlaqtrnlmast faydah olacaktrr' ozel efitim

ofrencileri igin yaprlan ornek gahgmalar, kurum ve okullarda yaprlan frziki de[igiklikler,

engelli o[rencilerin sorunlanyla ilgili sivil toplum kuruluglan ile yaprlan iEbirligi ornekleri ile;

baEta ogretmen ve veliler olmak tizere toplumun biitiln f'ertlerinin dikkatini ve ilgisini ozel

gereksinimli bireylerimizin ihtiyaglanna gekmek suretiyle tarkrndahk uyandrrmak Tokat Il

Milli Efitim Miidiirlti[U olarak bu projeyi geligtirmekteki oncelikli gerekqemizdir'

,,6zeI 
Qocuklar igin Ozgtin Projeler" ile ttim illerde yaprlan iyi orneklerin, paydaqlan

bir araya getirerek yaygrnlaqtrnlmast ve yenilikqi uygulamalarrn paylaqrlmasr

dtgtiniilmektedir. Proiemiz, Milli Egitim Bakanhgr tarafindan ttm i.ilkede ulusal olarak

uygulanmak iizere onaY almrqtrr.

Ti.im resmi Temel E[itim (okuloncesi, ilkokul, ortaokul) , Ortaogretim ve Ozel Efitim

Okul/Kurumlan ve kurumlarda gorev yapan ofretmen ya da ofiretmenler, tiim 6zel Ozel

Egitim Okul/Kurumlan ve bu kurumlarda gorev yapan o[retmen ya da ofretmenler, cizel

e[itim dernekleri, RAM'lar, Universiteler, STK'lar, okul aile birlikleri, mezunlar dernepi ozel

gereksinimli bireylerin kaynaEtrrma ortamlannda ya da aynqtrnlmrE ozel efiitim ortamlannda



akademik ve bireysel geliqimlerini ve toplumla biittinlegmelerini en tist di.izeyde sa[lamaya

katkr sunacak srmf igi/drgr uygulamalanndan iyi ornek oldu[una inandrklan gahqmalanm

sunmak izere;

a) E[itim Kurumlannda ozel Efitime Yonelik ornek Kurumsal Uygulamalar

b) Ozel Elitimde Srmf igi lzginUygulamalar

c) Ozel E[itimde Sosyal Sorumluluk ve Koca Ytirekler kategorilerinden uygun olant

tercih ederek yarr$maya baqvurabilirler.

Yarrgmaya bagvurular elektronik ortamda yaprlacaktrr' Yaprlan baqvurular on

de[erlendirmeye tabi tutulduktan soffa Tokat'ta yaprlacak final sergisine kalacaklardrr'

Finalde yaprlacak deferlendirmenin ardrndan dereceye giren projelerin sahipleri odtillerini

alacaklardrr.
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