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PROJENİN ADI Hikâyelerle Değerler Eğitimi 

PROJENİN GEREKÇESİ 

Özel eğitim öğrencilerinin akademik, sosyal ve psikolojik 

gelişimlerinin değerler eğitimiyle desteklenmesi ihtiyacından 

hareketle bu çalışmaya gerek duyulmuştur.  

PROJENİN ÖZETİ 

Özel eğitim, bireyin gelişiminde uzman tarafından yapılan 

değerlendirme sonucu yaşıtlarından belirgin düzeyde farklılık 

olduğu tespit edildiğinde, bireyin özel gelişim ve öğrenme 

ihtiyacına yönelik hazırlanan eğitim programıdır. 

Ailenin, toplumun ve okulun temel insani değerleri benimsemiş 

bireyler yetiştirmek gibi önemli bir görevi bulunmaktadır. Milli 

eğitimin genel ve özel amaçlarına bakıldığında, toplum olarak 

bu görevleri benimsemiş olduğumuz görülmektedir. Okul 

sadece ders programlarının öğretildiği yer olarak 

düşünülmemiş; aynı zamanda, iyi bir insan olma, kendine ve 

başkasına saygılı birey olma gibi birçok değerin öğretildiği yer 

olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, özel eğitim öğrencileri için değerler eğitimi 

konusunda önerilen yöntem; değerler hakkında fikir verebilecek 

kısa hikâyelerdir. Hikâye okuyan ya da dinleyen kimse, oradaki 

kahramanların rolleri ile çok hızlı bir biçimde empati kurmakta; 

kahramanların yerine kendini koyup mizaç ve vasıfları itibariyle 

kendine uygun veya en yakın görünen biriyle özdeşleşmektedir. 

Hikâyelerdeki kahramanlar, öyküsel formlar içinde -örneğin 

komedi, trajedi, mutlu sonla biten gibi- kendilerine ait rolleri 

oynamaktadırlar. Bu roller ve hikâyenin kurgusu, okuyucunun 

kendi yaşamı içinde başkalarıyla olan ilişkilerinin 

detaylandırılmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenciler, eğitici 

hikâyeler yoluyla; hikâyeleştiriImiş olarak kendilerine sunulan, 

aslında gerçek yaşamla ilişkili olan kavram ve olayları, 

inceleme, analiz etme ve kendi düşünceleri ile açıklama fırsatı 

bulabilmektedirler. Hikâyenin eğitimde önemli ve etkin bir 

yöntem olması, bu özdeşleşmeden kaynaklanmaktadır.  

Bu doğrultuda öğrencilerimizin katkıları ile hazırlanan ve 

evrensel değerleri barındıran, doğru yanlış olgusu hakkında 

farkındalık kazandırabilecek nitelikte olan hikâyeler, 

öğrencilerin davranışlarına, bakış açılarına, hayal dünyalarına 

ışık tutarak evrensel değerleri öğrenmelerine ve 

işlevselleştirmelerine yardımcı olabilecektir. Hazırlanan 

hikâyeler, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web 

sitesinde elektronik ortamda yayımlanacaktır. 
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PROJENİN AMACI 

Özel eğitim gerektiren öğrencilere değerlerin kazandırılması 

sırasında hikâye anlatımı gibi tekniklerden yararlanılması; 

sevgi, hoşgörü, adalet gibi değerleri özümsemiş ve bunları 

yaşamları içinde uygulayacak niteliğe sahip nesillerin 

oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

KAPSAM 
 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı temel eğitim 

bünyesindeki tüm okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki okullar ile 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

tüm okul ve kurumlar 

 

DAYANAK 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

 MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar 

Yönetmeliği 

 11.06.2020 tarih ve 31152 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği 

 14.08.2020 tarih ve 31213 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 

 Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-

2023 Stratejik Planları 

TANIMLAR 

 İl Proje Koordinasyon Kurulu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme, Temel Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik 

Şube Müdürleri ve İl AR-GE Birimi personeli ile kurulan 

ekibi,  

 İnceleme Kurulu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 

farklı branşlardan oluşmuş ve hikâyelerin içeriğinin 

uygunluğunu inceleyen kurulu,  

 ifade eder. 

PROJENİN HEDEFLERİ 

 Özel eğitim öğrencilerinin psiko-sosyal gelişimlerinin 

desteklenmesi, 

 Öğrencilerde var olan evrensel değerlerin pekiştirilmesi, 

 Özel eğitim öğrencilerine verilen değerler eğitiminde 

hikâyeleştirme gibi farklı tekniklerin kullanılması, 

 Öğrenci becerilerinin (hikâye yazma, resmetme vb.)  somut 

çıktılara dönüştürülerek söz konusu iyi örneklerin 

görünürlüğünün sağlanması ve bunların yaygınlaştırılması. 
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PROJE FAALİYETLERİ 

F-1: İl Proje Koordinasyon Kurulu ve İnceleme Kurulu’nun 

oluşturulması, 

F-2: Projenin yerelde sahiplenilmesi ve yaygınlaştırılması adına 

öğrenci-öğretmen işbirliği ile hazırlanan hikâyelerin 

tekirdagarge59@gmail.com adresine gönderilmesi, 

F-3: Uygun görülen hikâyelerin dizgi ve tasarım süreçlerinin 

Müdürlüğümüzce tamamlanmasının ardından yayıma hazır hale 

getirilen hikâyelerin, “İnceleme Kurulu” tarafından içerik 

yönünden değerlendirilmesi, 

F-4: İncelemeden geçen hikâyelerin Tekirdağ İl MEM resmi 

web sitesinde elektronik olarak yayınlanması. 

PROJEYİ YÜRÜTECEK 

KURUM/KURULUŞLAR 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı temel eğitim 

bünyesindeki tüm resmi okullar, Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurumlar ile 

ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

PROJE PAYDAŞLARI 
 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ Ekim 2020 – Haziran 2021 

 

PROJENİN MALİYETİ 

 

Yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek kaynak ihtiyacı 

ilgili okul müdürlükleri tarafından karşılanacaktır.   

 

PROJE İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında projenin izleme ve 

değerlendirme süreci İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile yürütülecektir. 

SEKRETERYA Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü 

 

Not: Hikâyelerle Değerler Eğitimi Projesi özel eğitim öğrencileri için tasarlanmış olsa da proje 

metninin “kapsam” bölümünde belirtilen diğer eğitim kademelerinde de uygulanabilecektir. Proje 

kapsamındaki hikâyeler, Müdürlüğümüz web sitesindeki yayınlarımız sekmesinde bulunan “E-

Kitaplar”  kısmında yer alacaktır. Öğrenci-öğretmen işbirliği ile hazırlanacak olan hikâyelerde 

gönüllük esastır. 
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