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PROJENİN ADI ULUSAL ÖĞRETMENLER ARASI YENİLİKÇİ ÖĞRETİM 

MATERYALLERİ EDİRNE TASARIM YARIŞMASI 

PROJENİN 

UYGULAMA ALANI 
Proje, Edirne’de bulunan tüm kademelerdeki okullarda uygulanacaktır. 

PROJENİN SÜRESİ Proje, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır. 

 

HEDEF KİTLE 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmî/özel okul/kurumlarda görev yapan 

okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğretmenleri. 

PROJE SAHİBİ Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

PROJE ORTAĞI  İl Özel İdaresi  

 Edirne Valiliği 

PROJENİN 

PAYDAŞLARI 
 Trakya Üniversitesi 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 

 

PROJENİN AMACI Gerekçe: MEB, ‘Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu’, 

s.42,Hedef1.5:‘Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini 

sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve STK’larla yüzyüze, örgün 

ve/veya uzaktan eğitilmiş birlikleri hayata geçirilecektir.’ 

      Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkililiği öğretim materyallerinin 

özgünlüğü, öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır. 

Öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim 

süreçlerinde kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının 

temel unsurlarından biridir. Bu bağlamda, öğretim sürecinde materyal 

kullanımının zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi, örnek çalışmaların 

teşvik edilerek yaygınlaştırılması bu projenin temel amacıdır. 

Bu temel amaç doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir: 

 Farklı görsel öğretim materyalleri ile derslerin daha anlaşılır, 

yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine zemin hazırlanması. 

 Öğretmenlerin ilgili derslerin konularına ve kazanımlara ait 

öğretim materyallerini özgün bir şekilde kendilerinin üretmelerinin 
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sağlaması. 

 Ders malzemelerinin basit de olsa öğretmen ya da öğrenciler 

tarafından üretmelerini sağlayarak onların yaratıcılığa teşvik 

edilmesi. 

 Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemesi ve öğrenmelerini 

kolaylaştırarak kendi kendine öğrenmenin sorumluluğunu 

kazanmaları. 

 Yerel, özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim ve 

öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde 

kullanımının sağlanması. 

 Materyal tasarımında yerel kaynak ve atık malzeme kullanımının 

özendirilmesi. 

 Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında 

yer alan ünite/tema ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne 

çıkmasının dikkate alınması. 

 Materyallerin hazırlanmasında öğrenci katılımının sağlanması, 

öğrenci becerilerinin geliştirilmesi. 

 Farklı alan, sınıf ve zümre öğretmenleri arasında fikir paylaşımı ve 

iş birliği platformu oluşturulması. 

 Eğitim ve öğretimde iyi uygulamalarla örnek çalışmaların 

yaygınlaşmasının sağlanması. 

 

Bu proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim 

olmak üzere 4 kategori hâlinde başvuru almak suretiyle, öğretmenler arası 

ödüllü bir materyal tasarlama yarışması düzenlenecektir. Genel öğretim 

konularının yanı sıra değerler eğitimi alanında yapılan başvurular da bu 

kapsamda değerlendirilecektir. Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan 

sonra http://edirne.meb.gov.tr/mty/ adresinden başvuru formlarını 

dolduracaklardır. Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kategorileri bazında hazırlanan materyaller 

değerlendirilerek, her kademeden materyaller saha ziyaretine kalıp sahada 

değerlendirildikten sonra dereceye giren ilk üç materyal toplamda 12 materyal 

ödüllendirilecektir. 
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PROJENİN  

AŞAMALARI 

 

  

   Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı 

Yarışmasına başvurular Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinden 

yapılacaktır.  

Sisteme materyalle ilgili bilgiler, fotoğraflar ve video yüklenecektir. Bu 

bilgiler ışığında her kategori için oluşturulan uzman komisyonca ekte yer alan 

değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirme yapılacaktır.  

 

Materyal Değerlendirme Kurulu ön değerlendirme kurulu, değerlendirme 

kurulu ve yürütme kurulu şeklinde üç gruptan oluşacaktır.  

 

 Ön materyal değerlendirme kurulu elektronik ortamda belirlenen 

ölçütlere göre değerlendirme yapıp materyalleri seçecek ve belirlenen 

projeleri değerlendirme kuruluna yönlendirecektir.  

 Değerlendirme kurulu yönergede belirlenen ölçütlere göre 100 

üzerinden puanlama yaparak sahaya kalacak her kategoride 7 proje 

olmak üzere toplam 28 projeyi belirleyecektir. Proje yürütme kurulu 

ise sahada materyalleri ziyaret edip değerlendirecektir.  

 Nihai değerlendirmede materyallerin sergisi ve eşzamanlı olarak 

puanlaması yapılacaktır. Materyal sahibi öğretmenler, sahada 

oluşturulan yürütme kurulu üyelerine en fazla 10 dakikalık sunum 

yapacaklardır.  

 Materyal değerlendirme kurulu puanlaması doğrultusunda en 

yüksekten düşüğe olmak üzere yapılan puan sıralamasına göre 

dereceye giren materyaller belirlenecektir. Okul öncesi, ilkokul, 

ortaokul, ortaöğretim olmak üzere dört ayrı kategorideki materyallerin 

sunumları ve puanlaması sergi alanında aynı gün içerisinde 

gerçekleştirilecektir.  

 Her kategorinin ilk üç derecesi ödüllendirilecektir.  

 Ödül töreni Edirne Millî Eğitim Müdürlüğünün belirlediği alanda 

yapılacaktır ve ödüller takdim edilecektir. 
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 Ödüllendirme 

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kategorilerinde ilk üç 

dereceye giren öğretmenlerimizin birincilerine 1 tam altın, ikincilerine 1 

yarım altın, üçüncülere de çeyrek altın ve belge verilecektir. 

 Materyallerini grup/takım olarak hazırlayan grupları ödüllendirmede 

birden fazla ödül verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla takım 

hâlinde dereceye giren öğretmenlerimiz yine bir adet ödül 

alacaklardır.  Başvuruda ismi birinci sırada olan katılımcı ödül almaya 

hak kazanacaktır. 

 Daha önce herhangi bir ulusal yarışmada ya da yerel yarışmalarda 

ödül alan materyaller ile başvuruda bulunulamaz. Bu durumdaki 

başvurular tespit edildikleri takdirde aşamada olursa olsun bilimsel 

araştırma süreciyle ilgili etik kurallar gereği bulundukları aşamaya 

bakılmaksızın eleneceklerdir. 

 Edirne Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından projenin bitmesinden sonra 

her bir bölümü projenin aşamalarını ve ödüllendirilen materyalleri 

içerecek şekilde bir kitapçık basılması planlanmaktadır. 
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Eylül Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

 Proje ekibinin oluşturulması. 

 Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması. 

 

Ekim Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

 YEĞİTEK’e proje başvurusunun yapılması. 

 Projenin Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi ve duyuru süreci 

 Proje katılımcılarının materyal hazırlama süreci 

Hazırlanan materyallerin http://edirne.meb.gov.tr/mty/ adresinden 

materyal başvuru formunun doldurulması. 

Kasım, Aralık, Ocak, aylarında yarışma başvuruları devam edecektir. 

 

FAALİYETLER TARİHLER 

Projenin Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 

gönderilmesi ve duyuru süreci 

 

15.09.2020-30.09.2020 

Proje katılımcılarının materyal hazırlama süreci 

/ hazırlanan materyallerin 

http://edirne.meb.gov.tr/mty/ adresinden 

materyal başvuru formunun doldurulması. 

 
01.10.2019-30.11.2020 

 

Ön Değerlendirme Kurulu tarafından 

materyallerin değerlendirmelerinin yapılması 

 

01.12.2020-14.12.2020 

Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin 

değerlendirmelerinin yapılması ve Proje 

Yürütme Kuruluna sunulması 

 
21.12.2020-25.12.2020 

 

Sergiye çıkacak materyallerin duyurulması  

10.03.2021-17.03.2021 

Sahaya kalan materyallerin sergisi, sunumu ve 

dereceye giren materyallerin sahiplerine ödül 

ve belgelerinin verilmesi 

 

16.06.2021 ( Milli Eğitim 
 Müdürlüğünce Değişiklik  
yapılabilir.) 

Sergiye kalan materyallerin ve ödül alan 

materyallerin e- kitapçıklarının hazırlanması. 

 

25.06.2021-01.09.2021 
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Aralık Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

 Ön Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin 

değerlendirmelerinin yapılması. 

 

Mart Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

 Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin değerlendirmelerinin 

yapılması ve sahaya kalan projelerin belirlenmesi ve duyurulması 

 

Haziran Ayları Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

 Sahaya kalan materyallerin sergisi, sunumu ve dereceye giren 

materyallerin sahiplerine ödül ve belgelerinin verilmesi 

 

Haziran-Eylül Ayları Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

 Sergiye kalan materyallerin ve ödül alan materyallerin e- 

kitapçıklarının hazırlanması.  

 Projenin raporlandırılması. 

 

 

 

PROJE YÜRÜTME 

EKİPLERİ 

 İl Milli Eğitim Müdürü 

 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

 İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

 İl Milli Eğitim AR-GE Proje Koordinatörü 

 

 

 

 

BEKLENEN 

SONUÇLAR 

Bu proje sonunda beklediğimiz sonuçlar: 

 Öğretmenlerimizin yaratıcılık yeteneklerinin keşfedilmesi. 

 Öğretim ortamlarında yeni materyaller tasarlanması. 

 Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde daha verimli olmaları. 

 Öğrenme atmosferinin iyileştirilmesi. 

 Öğretmenlerin performansının geliştirilmesi. 

 

ÇARPAN ETKİSİ 

 

 Edirne ilindeki öğrenciler, öğretmenler ve sosyal çevreleri. 

 

DAYANAK 

 T.C. Anayasası 

 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  

 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu 

 Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 
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 MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği 

 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

PROJE MALİYETİ 

VE FİNANSMANI 

      Ödüller 

       4 Tam Altın ,  

       4 Yarım Altın, 

       4 Çeyrek Altın 

      5000 TL yaka kartları , afişler vb. 

Edirne İl Özel İdaresi 

 

 

TOPLAM  MALİYET 

 

      17500 TL (kura göre değişme gözlenebilir.) 

            

 

DİĞER HUSULAR 

 

Yürütülecek olan projeye ilişkin harcamalar Edirne İl Özel İdaresince 

gerçekleştirilecek olup; proje süresince ortaya çıkacak ihtiyaçlar 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan teknik 

şartname doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır. 
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 EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“ULUSAL ÖĞRETMENLER ARASI YENİLİKÇİ ÖĞRETİM MATERYALLERİ EDİRNE 

TASARIM YARIŞMASI” PROJE FAALİYET RAPORU 

 

Kurum İsmi 
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Proje Sorumlusu 
Nilgün YILMAZ 

Projenin Başlama Tarihi 
 
15.09.2020    

Başvuru Tarihleri 
01.10.2019-30.11.2020 

 

Ön Eleme Tarihi 01.12.2020-14.12.2020 

Değerlendirme Tarihi  

Yarışma Final Tarihi 16.06. 2021 

Yarışma Finalinin 

Yapılacağı Alan 
 

Yarışmaya Başvuruda 

Bulunan Materyal Sayısı 

 

Proje Kapsamında 

Yapılacak Çalışmalar 

Kontrol Listesi  

 

Yarışmaya Başvuruda 

Bulunan Materyal Sayısı 

 

Ön Elemeyi Geçen 

Materyal Sayısı 

 

Ön Elemede Görev Alacak 

Öğretmen Bilgileri 

 

Değerlendirmede Görev 

Alacak Akademisyenler ve 

İletişim Bilgileri 

 

Sergiye Çıkacak Materyal 

İsimleri – Sahipleri -

Kategorileri – İlleri ve 

Okul Bilgileri 
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             EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“ …………………………………….……….. ” PROJE FAALİYET RAPORU 

 

Okul İsmi 
 

Proje Sorumlusu 
 

Proje Ekibinde Görev 

Alan Öğretmenler  

( En az iki ) 

1. 3. 

2. 4. 

Proje Ekibinde Görev 

Alan Öğrenciler. 
( Proje Türüne Göre 

Gerekiyorsa.) 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

Projenin Başlangıç 

Tarihi 

 

………. /…….… / 20…     

Projeye Katılan Öğrenci 

Sayısı 
( gerçekleştirilen etkinlik 

adı ile birlikte maddeler 

halinde yazılacaktır.) 

-…………………………………………… ( … ) 

- …………………………………………… ( … ) 

 

Proje Kapsamında 

yapılan çalışmalar 
( gerçekleştirilen tarih ile 

birlikte maddeler halinde 

yazılacaktır.) 

1. 

2. 

 

Proje Görselleri 
(Amacına uygun, projeyi 

iyi yansıtan şekilde 

çekilmiş 10 fotoğraf 

tarihleriyle birlikte 

ekleyiniz.) 

1. 

2. 

 

                                                                                                               
            ………./………/20… 

 

………………………………… 

 

                Okul Müdürü 
                          İmza  

EK-1 
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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı  

Projelerin Uygulanmasına Dikkat Edilecek Hususlar 

1- Proje kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik ve faaliyetlerde yer alacak yönetici, 

öğrenci ve öğretmenlerimizin; Sağlık Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın Kovid-

19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler kapsamında uyulmasını istediği ( Eğitim 

Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu ) öneriler ve 

direktifler dikkate alınacaktır. 

2- Uzaktan eğitim sürecinde;  Bilişim Teknolojisi Araçları ile İnteraktif yöntemlerle 

gerçekleştirilebilecek etkinlik ve faaliyetlerin planlanması.  

 

Yönergelerde “ Projenin Aşamaları” başlığında açıklanan faaliyet türlerine göre uzaktan 

eğitim sürecinde önerilen uygulanma biçimleri 

 

a) Proje alt etkinlik olarak yapılacak Yarışmaları: 1. Maddede belirtilen kılavuzda 

açıklanan kriterlere uygun olarak okul bünyesinde yarışma etkinliği yapılabilir. 

b)  Gezi faaliyetleri: Yüzyüze eğitime geçilmeden gezi faaliyetleri yapılmayacaktır. Tüm 

kademelerde  Yüz Yüze Eğitime geçildikten sonra 1. Maddede belirtilen açıklama 

doğrultusunda faaliyet gerçekleştirilecektir.  

c) Okul Panosu, Afiş vb. Materyal Hazırlama: Öğrenciler hazırladıkları faaliyet 

materyallerinin görsellerini okul proje danışmanına / Öğretmenine gönderecek, okul proje 

yürütücüleri tarafından proje panosu, afişi vb. çıktılar okulun Web Sayfasında 

yayınlanacak, ya da poster olarak hazırlanarak okul panolarında asılacaktır. 

d) Görsel Sahne Sunumu; Video olarak hazırlanarak okul Web sayfasında yayınlanacaktır. 

Toplu sunum yapılmayacaktır. 

e) Konferans, Seminer, Eğitim vb. Düzenleme etkinlikleri: Bu tür etkinlikler E-

Konferans yoluyla gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze Eğitime geçildikten sonra 1. Maddede 

belirtilen açıklama doğrultusunda faaliyet devam edecektir. 

f) Kitap, Dergi, Broşür, Yazı vb Hazırlama: Ortak Çalışma gerektiren durumlarda proje 

ekibi 1. Madde uyarınca okul bünyesinde proje koordinasyon toplantıları yapılabilir. 

Çalışmalar ayrı alanlarda yapılıp, birleştirilme işlemleri proje ekibince okul bünyesinde 

yapılacaktır. 

g) Okul Fiziki Ortam ( Laboratuvar, Kütüphane vb.) Düzenleme Çalışmaları: Bu 

faaliyet öğrencilerle birlikte yüz yüze eğitime geçilse bile yapılmayacaktır. 

h) TBA Atölye Çalışmaları ve Kurslar: Atölye çalışmalarına 1. Madde de belirtilen 

hususlar göz önünde bulundurularak belirli sayıda öğrenci ile devam edilecek olup 

çalışmalar gruplara bölünerek icra edilebilecektir. Yüzyüze eğitime geçildiğinde normal 

sayıda öğrenci ile çalışmalar devam edecektir. (  Bakanlığımızın belirleyeceği yüz yüze 

eğitim kriterleri dikkate alınacaktır.) 

i) Sergi, Şenlik ve Fuar Düzenleme: Bu faaliyetler Sanal Fuar veya Sanal Sergi 

uygulaması olarak yapılabilir. Bakanlığımız tarafından herhangi bir değişiklik yapılıncaya 

kadar Kovid-19 Salgın Tedbirleri kapsamında toplantı ve törenler düzenlenmeyecektir.  

 

3- Gerçekleştirilmesi salgın tedbirleri açısından sakınca doğuracak veya yapılamayacak olan 

etkinlik ve faaliyetlerin uzaktan eğitim süreci sonlandıktan sonraki döneme bırakılması 

EK -2 
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gerekir. Tüm sınıflar da Yüz yüze Eğitim dönemi başladığında Bakanlığımızın okullarda 

uygulama önerileri proje faaliyet uygulamalarında dikkate alınmalıdır. 

4- Ülkemizde ve Dünyada salgın sürecinin eğitim faaliyetlerimize yansıyan olumsuz etkilerinin 

bir an önce sonlanması dileğimizdir. Ancak 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca normal 

eğitim ortamına dönülemezse madde 3 de belirtilen açıklamalara göre projeler yıl sonuna 

kadar devam edecektir. 

5- Uzaktan Eğitim Süreci sona erdiği günden sonra ( Tüm kademe ve sınıf öğrencilerinin örgün 

eğitime okulda başlaması) Yönetici, öğretmen ve öğrenciler projenin içerdiği etkinlik ve 

faaliyetlere yönergelerde belirtilen aşamalara katılacaklardır. 

6- Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlere ait bilgi, belge ve görseller Proje 

Faaliyet Raporu ( EK- 1) formunun 1. ve 2. Dönem sonu olmak üzere 2 defa okullar 

tarafından eğitim öğretim bitmeden önce bulundukları İlçe Milli Eğitim Proje birimlerine 

göndermeleri gerekmektedir. 

7- Okulların gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlere ait rapor, bilgi, form ve seçilmiş görseller ve 

İlçe Milli Eğitim Proje Birimlerince İlçe Faaliyet Raporu olarak uygun şekilde düzenlenerek 

arge22@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.  

8- Okullar gerçekleştirilecekleri projelerde görev alacak öğrenciler için, projelerin 

faaliyetlerinde, yaygınlaştırma ve tanıtım süreçlerinde öğrencilerimizin sosyal medyada, 

yazılı ve görsel medyada görünürlüğünde bir sakıncası olmadığına ilişkin velilerinden izin 

belgesi (Muvafakat Belgesi) almadırlar. 

9- Dönem sonuna kadar Edirne İL ARGE adına oluşturulması planlanan “İl ARGE Web 

sayfası” içerikleri için gerekli bilgi ve dokümanların hızlı ve kolay temini için projelere ait 

bilgilerin düzenli olarak tutulması ve arşivlenmesi önem arz etmektedir. Açılacak olan Sayfa 

hakkında bilgilendirme İl Müdürlüğümüzce daha sonra yapılacaktır. 
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