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PROJENIN AMACLARI

ozel gereksinirnli bireylerin daha kaliteli bir yaEam dtizeyir-re ulagtrnlmasr toplumsal bir sorumluluktur'

BLr bireyterin yagam kalitesini aftrrnak toplr:rnla btitiinlegrnelerini saflarnaktan geqer. Bi-itiinleqtirnreuin amacr;

ozel gereksinimli bireylerin toplum igindeki rollerini gergeklegtiren, bagkalan ile iyi iligkiler kuran, i9 birli[i

iginde qalqabilen, gevresine uyum sa[layabilen, iiretici ve mutlu bir vatandaE olarak yetigmelerini saflamaktrr'

Bu ba[larnd a ozelgereksinimli bireylerin toplum iginde ba$rmsrz yagamalanna ve kendi kendilerine yetebilecek

durnma gelmelerine yonelik temel ya$am becerilerini geligtirrnelerine olanak saflamak, Lrygun e[itim

programlarr ile ozel yontem, personel ve arag-gereq kullanarak; e[itim ihtiyaglarr, yeterlilikleri, ilgi ve

yetenekleri do[rultusunda iist 6[renime gegebilmelerine imkan saflamak, i9 ve meslek alanlarr ve hayata

hazrlanmalarr igin katkr saflamak ve bu kapsamda yaprlan ornek galtgmalartn tegvik edilerek

yay gr nlagtrrtltnas t nt sa[larnak b u proj en i n te rne I arn aqlar Ldtr'

Br.r temel amaglar do[rultusLrnda gunlar hedeflenrnektedir'

,/ Ozel efiitime ihtiyacr olan tiim bireylerin efiitim ihtiyaqlarr dogrultusunda ozel efitim hizmetlerinden

yararlanmasmm saflanmast

,/ Ozel e[itime ihtiyacr olan bireylerin e[itimine erken yaqta baqlanmast

./ Ozel e[itime ihtiyacr olan bireylerin e$itimlerirrin sosyal ve fiziksel gevrelerinden mi.imkiin oldugu

kadar ayr rlmadan planlanmaslr.l I n sa[lan mas r

,/ Ozel efitime ihtiyacr olan bireylerin, efitimleri planlanrrken hazrbulLrnugluk diizeylerinin dikkate

ahnmast

,/ ozel e[itime ihtiyacr olan bireylerin o[retim siireglerinde ve de[erlendirilmesinde uyarlamalar

yaprlmast

,/ Ozel e[itime ihtiyacr olan bireylerin difer ofrencilerle uylrrn safilanmasrna katkrda bulunarak akranlart

i le b irlikte e[itilmelerine oncelik verilmesi

./ ozel efiitime ihtiyacr olarr bireylerin efitirnlerinin kesintisiz siirdi.]riilebilmesi i9in, tiim paydaqlarla i9

birli$i yaprlmast

./ Ozel efitime ihtiyacr olan bireylerin bireysel farkhhklarr ve tiim geligim alanlanndaki ozellikleri

di kkate ahnarak, bireyselleEtirilmig efitirn plan r geligtirilmesi

./ Ozel efitime ihtiyacr olan bireylerin ailelerinin, ozel e[itim sijrecinin her boyutuna aktif olarak

katt Irmlartnrn ve elitimlerinin sa[lanmast

,/ Ozel e[itime ihtiyacr olan bireylerin ozel e[itim ihtiyaglannrn toplumla etkileqim ve kargrhkh uyum

sa$ama siirecini kapsayacak gekilde planlanmasr

./ Ozel gereksinimli bireylerin egitim o[retim siirecinde kuruma katkr sa[layan, hizmet sttnan paydaE ve

tedarikgilerin sunduklan hizmet kalitesinin arttrtlmasr,

./ Ozel gereksinimli o[rencilerin ve ozel gereksinimli o[rencilere sahip ofiretrnen, yonetici, veli ve

tedarikgilerin kendilerini geligtirmeleri ve e[itim o[retim faaliyetleri boyunca daha iyi ornekler ortaya

koyabilmeleri do[rultusun da rnot ive edi lrnelerin i n saplanmast,



Ozel efitim alantnda farkh ve yeni uygulamalan ortaya grkararak, insan kaynaklarrndan en ytiksek

diizeyde yararlanrlmast, kamu kaynaklarrnrn dofiru ve verimli kullanrlmasrnn saflanmasr,

Okul aile birli[i, mezunlar derne[i, STK'lar gibi okula goniillti hizmet eden kurumlarrn galrqmalannrn

dofru yon lendirihnes i, e[iti rne katkr diizey I eri nin yiikse lti I m esi,

Ozel efiitim alanlndaki iyi orneklerin tiinr ijlkemizde r,Lygulanarak yaygrnlagmasrnrn sa[lanmasr.

PROJENIN GEREKCESI

Ozel gereksinimi olarr bireylere iliqkin sayrsal verilere ulagrlnrasr oldukga gi.igti.ir. Tiirkiye ve pek gox

iilke cjzel gereksinimi olan bireylerin sayrsrnr Diinya Sa[hk Orgtitfi'ni.in (WHO) tahminleri do[rultusunda

vermektedir. Diinya Saghk Orgiiti.i 2012ylndayayrnladrfr biiltende, Diinya'da 1 milyardan fazlabireyin, difier

bir ifadeyle dtinya niifusunun Yol5'inin engel tiirlerinden biriyle ya$amrnr siirdiirdiifiinti bildirmigtir. Ti.irkiye

cjzi.irliiler aragttrmastnrn bulgulanna gcire, engelli olan niifusLrn toplam niifus iqindeki oranr Yo72,29'dur. Bu sayr

azlmsanamayacak diizeydedir. Yagamlartnt qegitli cofirafi bolgelerde siirdiirmeye qalrgan tiim 6zel gereksiniurli

bireylerin yasal haklan olmakla birlikte, bu bireylerin normal geligirn gosteren bireylerle bir arada yagama ve

biitiinlegrne haklal da bulun m aktadrr.

Ozel gereksinimli bireylerin tarn anlarrryla toplumla biittinleqebilmesi, toplum yagamrnda liretken ve

bagarrL olabilmesi onlara sa[lanan e[itim olanaklarrna ba[lrdrr. Bu nedenle, difier insanlara saplanan egitim

olanaklartntn aynr oranda cizel gereksinimli bireylere de saflanmasr gerekmektedir. AB Temel Haklar

Bildirgesi'nin (2000) 26. maddesinde; Engellilerin Toplumla Biitiinlegtirilmesi baghfir altrrrda; "Birlik, engelli

kigilerin, bagrmsrzltklarrnr, toplumsal ve mesleki yaEamla bi.iti.inlegtirilmelerini ve toplum yagamma

katrlmalarrnr sa[lamaya yonelik onlemlerden yararlanma hakkrnr tanrmakta ve saygl gosterrnektedir."

denmektedir. Ozel gereksinimli bireylerin toplumla biitiinlegebilmesi ve mesleki ya$ama katr lmalarr onlara

sunulan e$itim olanaklarr ile dofrudan ba$antrhdrr.

Ozel gereksinimli bireylere farklr gozle bakrlmasr, acrnrrasr, kiigLirnsennresi hem engelli bireyi herr oe

ailesini i.izmektedir. Bu durunrun orladan kaldrnlmasr ve(ya) en aza indirgenrnesi iqin ktigtik yaglardan itibaren

o[retmenler aracrhfiryla engellilik konusunda o[rencilerimizde biling geliEtirilmeli ve artrrrlmahdrr.

Proje uygulamalart sonucunda ailelerin ve toplumun psikolojik ve sosyal yonden farkrndalklarrnrn

geligtirilmesi, bag etme becerilerinin afttnlmasr, bu bireylerin sosyal destek kaynaklarrna ulagrm yeterliklerinin

geligtirilmesi; geligirn ozellikleri, efiitimi ve yasal haklan konusunda bilgilendirilmeleri, ozel esitim

hizrnetlerinden en i.i st diizevde favdal anabi I rne leri amac I anmrstrr.

Bu baglamda ozel gereksinimli bireylerin daha iyi e[itim alabilmeleri igin onlara ozel tasarlanan

materyallerin, onlara ozgii geligtirilen uygulamalarur, o[retrnenleri ve aileleri tarafrndan onlar igin diigiiniilen

ozel yontem ve tekniklerin "Ozel Qocuklar igin Ozgtin Projeler" kapsarnrnda duyurulmasr ve yaygrnlagtrrrlmasr

faydah olacaktrr. Ozel efiitirn o$rencileri igin yaprlan cimek galrgrnalar, kurum ve okullarda yaprlarr fiziki

de[iEiklikler, engelli o[rencilerin sorunlarryla ilgili sivil toplum kuruluglarr ile yaprlan i;birli[i ornekleri ile;



bagta ofiretmen ve veliler olmak iizere toplumun biitiin fertlerinin dikkatini ve ilgisini ozel gereksinimli

bireylerirnizin ihtiyaglarrna gekmek suretiyle farkrndahk uyandrmak Tokat il Milli E[itim Mi]diirlii[ti olarak bu

projeyi geligtirmekteki oncelikli gerekgemizdir.

"Ozel Qocuklar igin Ozgiin Projeler" ile ti.im illerde yaprlan iyi orneklerin, paydaglarr bir araya

getirerek yaygrnlagtrnhnasr ve yenilikgi uygularnalann paylaErlrrasr d[igtntilmektedir.

PROJE YURUTME VC DEGERLENDiRME KURULLARI

Tokat ilinde proje tiim RAM, Ozel Efitim Kurumlarr, Temel E[itim (Okuloncesi, Ilkokul, Otaokul),

Ortadgretim OkLrl/Kurumlan ve kurumlarda gcirev yapan istekli o[retmenlerin katrhmryla yi.iriitlilecektir. iyi

Lrygulanralarrn de$erlendirilmesi il Degerlendirrne Kurulu tarafrndan yaprlacaktrr.

Proje Yiiriitme Kurulu

- Tokat Il Mili E[itim Mi.idi.irii (Levent YAZICI)

- Tokat it Vltti Efitim Mijdiirliifiii Ozel E[itim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi'nden Sorumlu Il Milli

Efitim Miidiir Yardrmcrsr (Abdullah CUneUZ;

- Tokat it Uitti E[irim Miidiirli.i[ii Strateji Geliqtirme Birimi $ube Miidtirii (Murat AGAR)

- Tokat Ilge Milli E$itirn Miidiirleri

- Tokat RAM Miidiirleri

- 6zel Egitim OkulMiidiirleri

P roj e Koordinatiirleri

Rabia ULUKAYAOGLU (Tokat it tttitti Efitim Miidiirlilgii Strateji Geligtirme Birimi)

Hakan YILMAZ (Tokat RAM Miidiirti)

il Degerlendirme Kurulu

- Alan Uzmanlarr (igitrne engelliler, gorme engelliler, zihinsel engelliler)

- Rehber O[retmenler

- il Degerlendirme Kurulu on ve son degerlendirrne kurulu geklinde iki gruptan olugacaktrr.

PROJEYI YURUTECEK KI$I/KURUM/ KURULU$LAR

Il Milli E[itim Miidi.irlii$i



ilge Milli Egitim Miidi.irliikleri

RAM

PROJENiN DAYANAKLARI

1739 sayrh Milli Efitim Ternel Kanunu

573 sayrl flzel E[itim Hakkrnda Kanun Htikmiinde Kararname

5g25 sayrl Engellilerin Haklanna itlqtin Sozlegmenin Onaylanmasmrn Uygun Bulundufiuna Dair

Kanun

24316 sayrh Rehberlik ve Psikotojik Danrgma Hizmetleri Yonetmeli[i

26184 sayrh Ozel E[itim Hizmetleri Yonetrneli[i

Milli Efiitim Bakanhfr Stratejik Planr

it vltti E[itim Miidiirliikleri Stratejik Planr

PROJE FAALiYETLERi

1. 6zel E[itimde iyi 6rnekler Yartqmastntn Dtzenlenmesi

Bu proje kapsammda, yangmacrlar materyallerini hazrrladrktan sonra baqvuru formlannr dolduracaklardrr'

Tiim resmi Temel E[itim (okuloncesi, ilkokul, ortaokul) , Ortaogretim ve Ozel E[itim Okul/Kurumlan ve

kurumlarda gorev yapan o$retmen ya da dfretrnenler, tiim 6zel6zel E[itim Okul/Kurumlart ve bu kurumlarda

gorev yapan o[retmen ya da o[retrnenler, ozel e[itirr dernekleri, RAM'lar, Universiteler, STK'lar, okul aile

birlikleri, mezunlar derne[i ozel gereksinimli bireylerin kaynagtrma ortamlartnda ya da ayrrqtrnlmrg ozel e[itim

ortamla'nda e[itim gorerek akademik ve bireysel geligimlerini ve toplumla biitiinleqmelerini en iist diizeyde

safilamaya katkr sunacak surrf igi/srnrf drgr uygulamalarrndan iyi ornek oldu[una inandrklarr gahqmalannt

sunmak iizere yartgmaya baqvurabilirler.

Bagvurular 3 (iiq) farklr uygulama alanura gore kategorilendirilecektir:

t) E{ilim Kurumlannda ozel E{itime Y\nelik ozgnn Kurumsal uygulamalar

Bu kategori, tiim resmi ve ozel egitim okul/kurumlartnrn biittn kademelerinde ozel gereksinimi olan

bireylerin kaynagtrrrna ortamlarrndaki akademik ve bireysel geligimlerini ve toplumla biittinleqrnelerini

en iist d0zeyde sa[layacak gahqmalan igerir'

2) Oz.eI Egitimde Sm{igi Uygulamalar



Bu kategori, tlim cizel ve lesrni ozel egitirn okullannrn biitiin kademelerinde ozel gereksinimi olan

bireylerin ayrrgtrrrlmrg 6zel egitim oftamlarmdaki akademik ve bireysel geligirrlerini ve toplumla

btitiinle;melerini en iist di.izeyde sa$layacak gahgmalan igerir.

3) Oz.el E{itimtle Sosyal Sorumluluk ve Koca Yiirekler

Bu kategori; ozel gereksinimli bireylerin egitinr gordil$ii okullann frziksel ve sosyal kapasitesinin

iyilegtirilmesi, ozel gereksinimli bireylerin sosyal, psikolojik ve bedensel yonden geligimlerinin

desteklenmesi igin STK'lar, tiniversiteler, okul aile birlikleri, mezunlar derne[i ve gahrslar ile igbirli[i

yaprlarak ozel gereksinir-rrli bireylerin egitim ofretimini daha etkirr hale getirmek, ftrsat eEitlifii imkanr

sa$lanrak, ekonornik ve sosyal hayata daha fazla katrlmalarrnr saglarnak, kijltiirel, sanatsal ve sportif

faaliyetler yoluyla ozel gereksinimli bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine ortam sa$ayacak

qalrgrnalarr igerir.

DEGERLENDLRME:

"Ozel Qocuklar igin Ozgiin Projeler" yangmasrna bagvurular internet iizerinden yaprlacaktrr. Sisterne

uygularnalar ile ilgili bilgiler yiiklenecektir. (Detaylar www.tokat.meb.gov.tr adresindeki yan$ma ile ilgili

linkten duyurLrlacaktrr.) Bu bilgiler rgrfrnda oluEturulan uzman komisyonca ekte yer alan olqiitlere gore her

kategori kendi igerisinde de[erlendirilecektir. 100 puan iizerinden 70 ve i.izerirrde puan alan projeler lihai

de[erlendirrreye ahnacaktrr. Nilrai de$erlendinnede; proje sahibi katrlrmctlar olr-rgturulan ji.iri iiyelerine sunum

yapacaklardrr. Jiiri puanlamasrna gore en ytiksekten diigiife olmak fizere yaprlan puan srralamasr dofrultusuncta

dereceye giren projeler belirlenecektir. Sunumlardan bir sonraki gi.in ise odiil tcireni ve uygun nitelikteki

projelerin sergisi yaprlacaktrr.

OnUuER: Her kategoriden dereceye giren katiltmulur ayrt ayrt

6 d ille n dir ile c e kle r dir.

BASVURA KOSULLARI

Tiim resmi Temel E[itim (okuloncesi, ilkokul, oftaokul) , Orlaofretim ve Ozel Efitim Okul/Kururnlarr

ve kurumlarda gorev yapan o[retmen ya da ofretrnenler, tlinr Ozel Ozel Egitirn Okul/Kr-rrLrmlart ve bu

kurumlarda gcirev yaparr cifretmen ya da 6[retmenler, ozel e[itirn dernekleri, RAM'lar, Urriversiteler.

STK'lar, okul aile birlikleri, nrezunlar dernefii ozel gereksinimli bireylerin kaynagtrrma oftamlarrnda ya



b.

c.

d.

f.

g.

da ay.qtrnlmrg ozel e[itirn ofiamlanncla akadernik ve bireysel geliqimlerini ve toplumla biiti'inleqmelerini

en iist diizeyde safilamaya katkr sunacak srnrf igi/drgr uygularnalarrndan iyi ornek oldufurra inandrklan

galr;malarrnr sunmak izere; a) Efitirn Kurumlartttda 6zel Efitirne Yonelik Ornek Kttrumsal

Uygulanalar b) Ozel Efitimde Srnrf igi Ozgiin Uygularlalar c) flzel Eflitirnde Sosyal Somrnluluk ve

Koca Yiirekler kategorilerinden uygun olanr tercih eder:ek yarl$maya bagvr"rlabilirler'

Bagvurusu yaprlacak projeler uygulanmrg veya uygulanmast planlanmr; 9a|gmalar olabilir'

Bagvurusu yaprlacak projeler uygulanabilir, siirdi.iriilebilir ve yaygrnlaqtrnlabilir olmahdrr'

Baqvurusu yaprlat projeler ozgiin olmahdtr'

Yaprlacak galtqmanrn saftrk, giivenLik gibi riskler igermemesi gerekmektedir'

KiEi, okLrl ya da kururnlar birdeu fazla baqvuruda bulunabilirler.

Cnrp/takrm halinde yaprlacak baqvut'ularda en gok iiq (3) kiqinin adr bulunacakttr' (Ancak

odiille'dirrnede birden fazla odiil verilmesi soz konusu defiildir, Dolayrsryla takrm halinde dereceye

giren katrhmcrlar yine bir odtil alacaklardrr')

5. On elemeyi gege' pr.ojelerin ilanr ile birlikte agrklanan tarih ve saatte proje soruntluslt taraflndatl tauttttt'tt

yaprlacaktrr.

i. On elemeyi geqen galrglralar e-katalog haline getirilecefinden uy'gulama ile ilgili t'esitn r'e dol<iinanlart

proj e Sun un'l Lt SOu ras t proj e l<oord i tratorleri tte tes l i m edeceklerd i r.

j Baqvnr.nsn yaprlarr projelerirr basrrn ve yayrrr hakkr Tokat il Milli E[itim Mticltirliiftirre aittir"

PROJE SORUMLULUK DAGILIMI

proje si.irecinde katrlrrncr grup ve kurullarrn sorurnluluk da$rlrrnr qLr gekilde ongoriilnektedir:

A. il Proje Yiiriitme Kurulu

Il proje yiiriitme ve De$erlendirrne Kurulr-r projerrin tiim uygulanra adtmlannrn ilgililer taraflndan

yiiriiti.ilmesini sa[lamakla yiikiinrlildiir. Buna gore kurul taraflndan qunlar yiiri.itiilecektir;

l. Tiim ilve ilgelerde projenin duyurusu ve projeye kattlrm ile ilgili iglemlerin yiiriitiihnesi'

2. il ve ilgeler ile iletigim ve igbirli[inin saflanmasr'

3. Proje ile ilgilitlirn planlarna ve duyurularttl yaprltnast'

B. il Degertendirme Kurulu

Alan uznaur o[retim iiyeleri ve o$retrnenlerden olugacak olan kurul cin elemeden ge9en qalrqrnalarr

belirlenen olgi.itlere gore de[erlendirecek ve de$erlendirrre sonuglarrnr yiiriltme kurltlr'tna iletecektir'



PROJE FAALiYET TAKViMi

NOT: Tokat il ivfiUi Elitim Miidiirlii[ii yarr$ma takviminde de[igiklik yapma haklana sahiptir.



EK 1: Proje De[erlendirme 619tltleri

Projenin amaclrun agrk, anlaErlrr ve baqvurulan kategoriye uygun olrnast

Pro.je faaliyetlelinin projenin alnaclna Llyglln oImast

Projenin bilimsel temellere dayanmast

Projenin ozgtin olmast

l0

10

l0

Projenin ozel gereksinimli bireylerin

geligimlerine katkr sa[lamasr

hayatlannr kolaylagtrnct olmast ve
l0

Proj enin farkrndahk uyandtnct olmast

Proi enin yaygrnlaEtrnlabilir olmast

Proj enin siirdilrtilebilir olnasr

pro.ienin igbirligine uygun, tegvik edici, ornek ve model olmast

Raporlamanln uygun olmasr (Dilin agrk, anlagilabilir ve uygun olmasr)

10

10

10

l0

10


